
 

 

 Międzyzakładowe Zebranie Delegatów  NSZZ "Solidarność" przy

KWB "Turów" S.A.

W dniu 02.04.2004r o godz 6.15 złożeniem kwiatów pod pomnikiem św. Barbary w intencji
owocnych obrad rozpoczęło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy
KWB „Turów” S.A.

Wśród zaproszonych na Zebranie gości znaleźli się: przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "S" Jelenia Góra
Włodzimierz Śniatecki, Sekretarz Zarządu Regionu NSZZ "S" Jelenia Góra Bogusław Wojtas, Prezes
Zarządu KWB "Turów" S.A. mgr inż. Stanisław Żuk, Prezes Zarządu spółki z o.o "TUR-MED" Jan
Szafrański, Dyrektor ZTiST Józef Kozłowski, Przew. K.Z. NSZZ”S” przy „Famago” S.A. Adam Guzy.

Po krótkim przywitaniu przez przewodniczącego K.M. Wojciecha Ilnickiego gości oraz delegatów,
wprowadzono sztandar Komisji Międzyzakładowej i rozpoczęto wszystkie sprawy proceduralne związane
z wyborem przewodniczącego zebrania (Z. Holinka) , sekretarza (A. Oszust), Komisji Uchwał i Wniosków
oraz Komisji Skrutacyjno – Mandatowej. Ta ostatnia stwierdziła ważność zebrania (130 obecnych
delegatów)

W dalszej kolejności W. Ilnicki przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Komisji
Międzyzakładowej. Poinformował o ilości odbytych posiedzeń przez Komisję  oraz Prezydium, podjętych
uchwałach i stanowiskach - wynikających przede wszystkim

z bieżącej działalności związanej ze sprawami płacowymi, zmianami organizacyjnymi, sprawami
przygotowań do utworzenia grupy BOT.

Przewodniczący podkreślił jak dużym sukcesem i dobrem dla załogi jest wprowadzona w ubiegłym roku
Zakładowa Umowa Emerytalna dla pracowników – o co zakładowa organizacja „Solidarności” przez długi
czas czyniła starania i co wreszcie stało się faktem. Przypomniał że przedstawiciele „Solidarności” są
obecni wszędzie tam gdzie reprezentowany jest interes pracowników zarówno w zakładzie pracy jak i
poza nim np. poprzez udział w pikietach i manifestacjach. (Zgorzelec, Warszawa, Jelenia Góra).
Podkreślił, że najważniejszą obecnie sprawą jest zabezpieczenie interesów pracowniczych przy
tworzeniu spółki BOT Górnictwo i Energetyka.

            Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "S" Jelenia Góra W. Śniatecki w swoim przemówieniu
omówił przede wszystkim sprawy regionu jeleniogórskiego. Podsumował zbieranie podpisów pod
projektem ustawy przywracającej zasiłki przedemerytalne (K.M. NSZZ”S” przy KWB „Turów” S.A. – 3 tys.
podpisów), udział w manifestacjach oraz organizację wystawy dokumentującej działalność „Solidarności”
w Regionie.

            Prezes KWB „Turów” S.A. mgr inż. Stanisław Żuk omówił sytuację kopalni oraz założenia
dalszego funkcjonowania w 2004 roku. Poinformował o rozpoczętym procesie konsolidacji, dającym
możliwość przetrwania naszego przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Omówił utrzymanie
systemu 4-ro brygadowego z niewielkimi zmianami wynikłymi z nowelizacji Kodeksu Pracy, zwiększenie
dodatków za II i III zmianę, podwyższenie składki na PPE z 3 do 6%.

            Prezes Zarządu spółki z o.o "TUR-MED" Jan Szafrański przedstawił sytuację w spółce.
Poinformował zebranych, że „Tur-med.”  w 2004 roku chce wejść w system jakości ISO i trwają pracę z
tym związane (2 pozytywne lustracje, dokumentacja). Spółka rezygnuje ze świadczeń w soboty i
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niedziele ponieważ konkurs na usługi wygrał SP ZOZ ze Zgorzelca. Dalej trwa redukcja kosztów.

            Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek w swoim
ekspresyjnym przemówieniu omówił sytuację w kraju bezpośrednio przed przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej oraz o niekorzystnych warunkach wynegocjowanych przez nieudolnych negocjatorów.
Podał przykłady bezpośrednio związane z branżą np. potraktowanie nadkładu jako odpadu czy bardzo
kosztowny pomysł wyposażania kopalń w czujniki do pomiaru tlenku azotu. Zaapelował o poparcie dla
pracowników okupujących wrocławską „Jedynkę” oraz o podjęcie uchwały w sprawie imiennego
głosowania delegatów nad statutem NSZZ „S” na najbliższym posiedzeniu Komisji Krajowej.

Wśród ważniejszych uchwał i stanowisk znalazły się między innymi:

-          Stanowisko do Zarządu KWB „Turów” S.A. o wprowadzenie wskaźnika wzrostu przeciętnych
wynagrodzeń w roku 2004 w wysokości 7%.

-          Uchwała do Zarządu KWB „Turów” S.A. o powołanie na nową kadencję i kadencje następne
Społecznej Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego działalność Spółki TUR-MED.

-          Uchwała o uwzględnienie jako jednego z warunków umowy społecznej możliwości zamiany akcji
KWB „Turów” S.A. nabytych przez pracowników na akcje BOT-u.

Uchwała zobowiązująca Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy KWB „Turów S.A. do
podjęcia działań w 2005r. związanych z upamiętnieniem 25-lecia powstania Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Ważniejsze stanowiska i uchwały:

Uchwała nr 5/2004

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność przy KWB „Turów” S.A. wnosi do Zarządu
KWB „Turów” S.A.  jako przedstawicieli jedynego właściciela wszystkich udziałów Przychodni Lekarskiej
TUR-MED. Spółka z o. o. o powołanie na nową kadencję i i kadencje następne Społeczną Radę
Nadzorczą jako organ nadzorujący działalność Spółki TUR-MED.

Uzasadnienie

 1.     Jednomiesięczne wynagrodzenie obecnej pięcioosobowej Rady Nadzorczej przewyższa
wypracowany zysk Spółki TUR-MED.

2.     Wysokość dochodów i kosztów oraz wielkość zatrudnienia jes niewspółmiernie małe w stosunku do
wielkości zatrudnienia, dochodów i kosztów KWB „Turów” S.A. w świetle liczebności Rady Nadzorczej
KWB „Turów” S.A. i ich wynagrodzenia.

3.  Uzyskane oszczędności płacowe pozwolą na wypracowanie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników
Spółki TUR-MED.

Uchwała nr 3/2004

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność przy KWB „Turów” S.A. wnosi do Zarządu
KWB „Turów” S.A i Rady Nadzorczej o wstrzymanie się z przekazaniem akcji założonej spółki BOT w
formie darowizny do Ministra Skarbu do czasu jednoznacznego wyjaśnienia czy wniesienie akcji KWB
„Turów” S.A. do BOT jest momentem otrzymania akcji przez pracowników.

Uchwała nr 4/2004
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Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność przy KWB „Turów” S.A. wnosi do Zarządu
KWB „Turów” S.A. o uwzględnienie jako jednego z warunków umowy społecznej możliwości  zamiany
akcji KWB „Turów” S.A. nabytych przez pracowników na akcje BOT-u.

Uchwała nr 6/2004

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność przy KWB „Turów” S.A. zobowiązuje
Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy KWB „Turów S.A. do podjęcia działań w 2005r .
związanych z upamiętnieniem 25 lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Solidarność.

Stanowisko nr 1/2004

Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

    Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność przy KWB „Turów” S.A. wnosi do Zarządu
KWB „Turów” S.A. o wprowadzenie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń  w roku 2004 w
wysokości 7%.

    Ustalony przez Komisję Trójstronną wskaźnik w wysokości 3,2% wystarczy w KWB „Turów” S.A.
jedynie do realizacji wypłat nagród jubileuszowych i nagród z zysku. Możliwość przekroczenia wskaźnika
przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia umożliwiają zapisy Ustawy z dnia 16 grudnia
1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń .... ( Dz.U. z 1995r.
nr 1 poz. 2 z późn. zm. ).

    Uważamy, że przekroczenie wskaźnika nie pogorszy kondycji finansowej KWB „Turów” S.A., a jest
uzasadnione przewidywanymi znacznymi podwyżkami cen, które mają miejsce w związku z wejściem
naszego kraju do Unii Europejskiej. Międzyzakładowe Zebranie Delegatów wyraża zaniepokojenie
brakiem porozumienia w tej sprawie i zerwaniem dalszych rozmów z organizacjami związkowymi KWB
„Turów” S.A. Grozi to całkowitym zerwaniem kontynuowania dialogu społecznego jaki miał miejsce w
ostatnich latach w naszej Spółce

 

1.   2. 

1.) Przew. SGiE K. Grajcarek oraz Prezes KWB "Turów" S.A. mgr inż.Stanisław Żuk 2.) Komisja Uchwał i
Wniosków
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 3.   4. 

3.) Moment złożenia hołdu patronce górników Św. Barbarze 4.) Przew. KM NSZZ "S" składa kwiaty pod
pomnikiem patronki

5.   6.  

5.) Pod czujnym okiem i piórem protokolantek 6.) Ostatnie poprawki do sprawozdania ....

 7.  8. 

7.) Delegaci - Sala Zborna, w oddali Prezydium WZD 8.) Komisja Skrutacyjna

 9.  10.  

9.) Sztandar Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A. 10) Rozpoczęcie Walnego
Zebrania Delegatów
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11.   12.

11.) Przew. Zarządu Regionu NSZZ"S" W. Śniatecki    12.) Przew. SGiE K. Grajcarek

 13.  14. 

13.) Przew. KM NSZ"S" przy KWB "Turów" S.A. W. Ilnicki  14.) Prezes KWB "Turów" S.A. mgr inż. S. Żuk.

 

M. Dołkowski 
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Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu

Jeleniogórskiego NSZZ "Solidarność"

   18 czerwca br. w Górniczym Domu Kultury "Kubuś" odbyło się
Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Jeleniogórskiego
NSZZ "Solidarność". Spotkanie związkowców poprzedziła Msza Święta
w kościele pod wezwaniem św. Bonifacego w Zgorzelcu. Otwarcia
zebrania dokonał przewodniczący Zarządu Regionu Włodzimierz
Śniatecki, całość sprawnie poprowadził Eugeniusz Jaroszewski.
Delegacja związkowców z kopalni "Turów" liczyła 20 osób, wśród nich
członkowie Zarządu Regionu Wojciech Ilnicki i Zbigniew Holinka. Do
wielu zaproszonych gości dołączyli prezes kopalni "Turów" Stanisław
Żuk i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz
Śniadek, którego poprosiliśmy o rozmowę.

BT: Jak ocenia Pan działalność i współpracę związkowców z regionu
Jelenia Góra z Komisją Krajową - jaką rolę w tym regionie
(jeleniogórskim) odgrywają związkowcy z kopalni "Turów"?

Janusz Śniadek: Z całą pewnością dostrzegam dużą poprawę między
poprzednią kadencją a obecną, jeżeli chodzi o aktywność waszych
przedstawicieli w posiedzeniach Komisji Krajowej - mówię tutaj o pracy
Włodka Śniateckiego i Franciszka Kopcia. Wyraźnie widać ich siłę i
autorytet wśród kolegów. Ich głosy są niezwykle istotne. Bardzo cenię
sobie udział delegacji z waszego Regionu w różnych ogólnokrajowych
akcjach solidarnościowych począwszy od Ożarowa, przez fabrykę
"Wagon", spółkę "Hetman" w Elblągu, ostatnio wrocławską "Jedynką" i
PKS Kozienice. Wiadomo, że kopalnia "Turów" jest jednym z filarów
Regionu i jeśli Region jest gdzieś obecny to z reguły jest to z udziałem
waszej delegacji. Cieszę się bardzo, że są takie miejsca jak kopalnia
"Turów", w których nasz związek jest silny i sprawny. Solą związku są
nie tylko jego członkowie, ale i Komisje Zakładowe, które stanowią o
sile związku. Młodość i dynamika Waszego przewodniczącego robi
wrażenie i powoduje, że często w różnych miejscach stawiam jego
osobę jak i całą Waszą Komisję jako przykład siły i aktywności. Taki
Związek ma przed sobą przyszłość.

BT: Uzwiązkowienie w Polsce w dalszym ciągu dramatycznie maleje,
co jest tego przyczyną, jak się temu przeciwstawia Związek
"Solidarność"?

Janusz Śniadek: Przyczyn jest kilka. Rocznie ze związku odchodzi
około 4% członków, a powodem jest przejście na emeryturę,
zgony...Na to składa się również ciągle trwające restrukturyzacje,
redukcje i zwolnienia. Aby wyrównać ten ubytek konieczna jest duża
aktywność w pozyskiwaniu członków. Związek przeznacza na ten cel
pokaźne kwoty budżetowe. W większości Regionów funkcjonują
komórki tzw. organizatorów związkowych. Podjęliśmy duży wysiłek w
tworzeniu nowych Komisji Zakładowych tam, gdzie ich nie ma i to jest
z całą pewnością nasz największy wewnętrzny priorytet. Są już takie
Regiony, w których proces zmniejszania się liczby członków został
zatrzymany.

BT: Pańskim zdaniem, co było powodem tak niskiej frekwencji w
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wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Janusz Śniadek: Jestem głęboko przekonany, że to jest ogromna
frustracja społeczna, "zniesmaczenie" tym, co się dzieje w naszym
życiu publicznym - to jest bardzo niepokojące.

BT: Jakie zadanie widzi Pan dla związku "Solidarność" w zjednoczonej
Europie?

Janusz Śniadek: Przede wszystkim nasze miejsce jest w Polsce, która
stała się częścią struktury europejskiej. Nasze relacje ze strukturami
europejskimi związków zawodowych są znakomite, funkcjonujemy tam
od lat, a więc fakt integracji nie był dla nas żadną jakościową zmianą.
Sądzę, że o miejscu Polski i "Solidarności" w Europie zdecyduje nasza
codzienna aktywność, to na ile okażemy się atrakcyjni i zdolni do
przystosowań, nowych wyzwań i przedsięwzięć gospodarczych...

BT: Zbliża się okres urlopowy jak ma go zamiar spędzić przew. Janusz
Śniadek?

Janusz Śniadek: Przyznam, że od kilku lat mam zaległy urlop i jako
związkowiec trochę mi wstyd, że nie korzystam z elementarnych praw,
jakie przysługują pracownikowi. A tak na serio to te sprawy załatwia
moja żona. Przyjęła taktykę stawiania mnie przed faktem dokonanym,
kupuje wycieczkę zagraniczną, kładzie mi bilety na stół i wówczas nie
mam wyjścia - musimy jechać, w tym roku będzie to Chorwacja

źródło: Biuletyn Turowa.

 

 

Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność" -
WIELEŃ OWR "Turów" 15-18-04-2004r.... więcej-->

 

 

Kolejny rok za nami...
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    Minął kolejny – 23 rok działalności NSZZ „Solidarność”. W 2003 roku Komisja
Miedzyzakładowa obradowała (poza godzinami pracy) 12 razy, natomiast
Prezydium spotykało się aż 51 razy (w tym 2 razy z prezydium K.M. NSZZ”S” przy
Elektrowni „Turów” S.A.)

W tym okresie przydzielono 366 zapomóg dla najbardziej potrzebujących
członków naszego związku, wydano 688 paczek żywnościowych dla chorujących i
przebywających w szpitalach, przyznano 30 dofinansowań dla towarzystw,
instytucji społecznych i publicznych zwracających się do nas o pomoc oraz 1651
dofinansowań do imprez oddziałowych. Z dofinansowań do zimowisk i kolonii
skorzystało 868 dzieci.

 Zgodnie z regulaminem finansowym wypłacono 33 zasiłki z tytułu urodzenia
dziecka, 121 z tytułu zgonu członka rodziny, 24 za zawarcie związku
małżeńskiego, 5 za zgon członka związku oraz 54 świadczenia dla naszych
członków odchodzących na emeryturę.

W szeregi NSZZ "Solidarność" uchwałą K.M. w ciągu ubiegłego roku przyjęto
72 nowych członków. Na wskutek emerytur rent i zwolnień odeszło od nas 62
osoby, zmarło 5.

W ciągu całego roku między innymi jedną z najważniejszych spraw były
przygotowania do utworzenia grupy BOT i spotkania z tym związane zarówno w
kopalni, elektrowni jak i w Zespole Komisji Trójstronnej d.s. Energetyki gdzie
kilkakrotnie jako gość zaproszony reprezentował nas nasz przew. Wojciech Ilnicki.
Uczestniczył on również w posiedzeniach Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz
Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego.

Udało się również przekonać pracodawcę do wprowadzenia Zakładowej Umowy
Emerytalnej dla pracowników co uważamy za wielki sukces i dobro dla załogi.

Z-ca przew. Ds. socjalnych wielokrotnie w ciągu roku uczestniczył w
posiedzeniach Komisji Socjalnej na których dokonywano podziału środków
finansowych na pożyczki remontowe oraz bezzwrotne dla potrzebujących
pracowników kopalni. Uczestniczyliśmy również w wyborze ofert zimowisk, kolonii i
wczasów w 2003 roku, ustaleniu tabeli odpłatności jak również w lustracji
ośrodków gdzie mieli wypoczywać lub już wypoczywali nasi pracownicy i ich
dzieci. Ze wspólnej inicjatywy związków zawodowych pracownicy naszego
zakładu otrzymali w ubiegłym roku z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych aż dwukrotnie bony towarowe. Wnieśliśmy wiele cennych uwag do
zmian w regulaminie ZFŚS. W kopalni, w Zebraniu Delegatów na nasze
zaproszenie gościł przew. Komisji Krajowej NSZZ „S” Janusz Śniadek który
bardzo pozytywnie wyraził się o pracy naszej Komisji.

Zwiększyliśmy również prenumeratę „Tygodnika Solidarność” który stał się w
ubiegłym roku bardzo wiarygodną i poczytną gazetą dosłownie „rozchwytywaną”
przez naszych (i nie tylko) członków. Delegaci z naszej kopalni uczestniczyli w
Zjeździe Delegatów NSZZ „S” Regionu Jelenia Góra oraz Sekcji Krajowej GWBiE.
W. Ilnicki stale uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Regionu natomiast S.
Tumiłowicz - Komisji Rewizyjnej. Aktywnie włączyliśmy się w wybory oddziałowych
społecznych inspektorów pracy, dzięki czemu wybrani - to ludzie odpowiedni,
rzetelni i kompetentni. W związku z coraz to bardziej pogarszającą się sytuacją
materialną ludzi pracy oraz nieprzestrzeganiem przez pracodawcę prawa pracy
uczestniczyliśmy w manifestacjach w Warszawie i Jeleniej Górze oraz pikiecie w
Zgorzelcu.

Członkowie naszego związku aktywnie brali udział w Pielgrzymkach w Licheniu
oraz Częstochowie. Zorganizowaliśmy w ubiegłym roku dwa wyjazdy na
grzybobranie i jeden na basen do Liberca. Pomyślności w NOWYM 2004 ROKU
wszystkim członkom związku życzy Komisja Międzyzakładowa.
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Przygotował:  Marek Dołkowski.  

 

 

W Dreźnie z "Solidarnością"

     9 października członkowie "Solidarności" z Kopalni "Turów" pojechali
wraz z rodzinami do stolicy Dolnej Saksonii - Drezna. Jednym z
ważniejszych punktów zwiedzania tego miasta był zespół pałacowy Zwinger.

Jak się dowiedzieliśmy z informatorów i od przewodnika Zwinger jest
architektonicznym klejnotem Drezna, a zarazem przykładem na wręcz nałogowe
dążenie Augusta II Mocnego do przepychu i luksusu. Budowla ta zaliczana jest do
najsłynniejszych na świecie. Budowa Zwingera, jedynego w swoim rodzaju
kompleksu budowlanego w Europie, zakończyła się w roku 1732. Podczas wojny
siedmioletniej pawilony i galerie służyły jako pruski magazyn. Ciężkie uszkodzenia
zostały zadane budowli w roku 1813 i w czasach Wiosny Ludów w roku 1849. Po
nalocie bombowym w lutym 1945 roku Zwinger został prawie całkowicie
zniszczony. Za pomocą starych planów budowlanych i fotografii w latach 1946-63
nastąpiła jednak jego odbudowa.

Ogromnym zainteresowaniem naszych wycieczkowiczów cieszyła się Galeria
Malarska Starych Mistrzów (Gemäl-degalerie Alte Meister). Za czasów
augustowskich pozyskano do niej ponad 4000 nowych malowideł (wyłącznie
oryginałów). Były to dzieła z Francji, Włoch i Holandii, do tego doszło jeszcze 268
malowideł z galerii Dux. Te obrazy zostały potem uzupełnione 69 obrazami z
cesarskiej galerii w Pradze i 100 malowidłami ze zbiorów księcia z Modeny.
Ostatnie zakupy uznawane są za najbardziej znaczące, m.in. są to dzieła Tycjana,
Rubensa i Holbeina. Od klasztoru Piacenza został odkupiony obraz "Madonna
Sykstyńska" namalowany przez Raffaela, co podniosło rangę galerii. Do zbiorów
galerii należą również dzieła Bernardo Bellotto Canaletto, który od roku 1747 był
nadwornym malarzem i musiał co miesiąc dostarczać nowy obraz. Dzięki
różnorodności malarstwa i dużej liczby znaczących mistrzów, których dzieła
wystawiane są w galerii, drezdeńska galeria w Zwingerze zalicza się do
najbardziej znaczących zbiorów dzieł sztuki na świecie.

Muzeum porcelany i skarbiec w pałacu (polskiego) króla Augusta II Mocnego były
również ważnym punktem programu wycieczkowego. Piękne miasto Drezno i
zwiedzone tam zabytki miały duży wpływ na miłą atmosferę wycieczki.

Stanisław Jarosz (nz-4)
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Praskie lato z Solidarnością

    Rankiem 4 września grupa turystów z kopalnianej Solidarności wybrała się na wycieczkę do czeskiej Pragi.
Znakomita pogoda oraz wspaniałe humory uczestników gwarantowały miłą i sympatyczną zabawę w trakcie
czynnego wypoczynku. Ambitne założenia przemiłej pani przewodnik, co do pokazania nam zabytków kultury
czeskiej nie do końca się spełniły, mimo to zwiedziliśmy bardzo dużo. Byliśmy w katedrze św. Wita, przeszliśmy cały
most Karola, widzieliśmy zamek na Hradczanach, zwiedziliśmy także przepiękne, romantyczne uliczki na starym
mieście. To była wyczerpująca, jednak bardzo sympatyczna wycieczka – szkoda tylko, że jednodniowa. Poniżej
prezentujemy krótki fotoreportaż z pięknej Pragi.
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Wystawa....
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Ryszard Borysiak

Komunikat w sprawie uzgodnień dotyczących nagrody, bonów towarowych

 oraz rozdysponowania wskaźnika.

 

W związku z rozpowszechnianymi przez Zarząd NZZG informacjami przypisującymi

sobie (jak zwykle)  "wywalczenie" ww. decyzji podjętych przez Zarząd na

spotkaniu w dniu 05.10.2004r, informujemy że do wypracowania powyższych

uzgodnień przyczyniły się w równym stopniu WSZYSTKIE związki zawodowe

działające w KWB "Turów" S.A. :-) 

nfo: prezydium K.M

Komunikat z rozmów w Ministerstwie Skarbu Państwa nt. grupy

BOT

 

Związkowy Zespół
Negocjacyjny                                                                                                                                   
23.09.2004 r.
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KWB "Turów" S.A.

  

KOMUNIKAT

ROZMOWY W MINISTERSTWIE SKARBU PAŃSTWA

 

W dniu 22 września w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa odbyło się - na wniosek central
związkowych stron Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Węgla Brunatnego. tj.
NSZZ .,Solidarność"', Federacji Związków Zawodowych GWB, OZZ PRC,  ZZ KADRA. Solidarności
80 - spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Jackiem Sochą dotyczące spraw brany węgla
brunatnego.

Stronę związkową naszego zakładu reprezentowali:

 Wojciech Ilnicki -NSZZ „Solidarność”. Henryk Wielec -NZZG, Jan Krasiński  -Solidarność
„80”.

 Ze strony MSP w spotkaniu wzięli udział:

1. Minister Jacek Socha,

 2. Wiceminister Dariusz Marzec

 3. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Elżbieta Niebisz, oraz jej zastępca
Tadeusz Serwach

 4. Prezes BOT Zbigniew Bicki.

 Podczas trzygodzinnego, burzliwego spotkania. przyjęto następujące ustalenia:

 1. Minister .J.Socha zobowiązał zarząd BOT do złożenia podpisu pod gwarancjami
umowy społecznej dla pracowników KWB „Turów” (!!!).

Był to najważniejszy postulat, który doprowadził do zerwania w miesiącu sierpniu rozmów z
zarządem BOT.

 2. W trybie pilnym zostanie zrealizowany postulat o obsadzeniu stanowiska członka
zarządu BOT przez przedstawiciela kopalni węgla brunatnego. Do tej pory w zarządzie
zasiadają wyłącznie przedstawiciele elektrowni.

 3. Powołano grupę roboczą do rozwiązywania bieżących problemów w branży. złożoną       ze
Związków Zawodowych - stron Układu Zbiorowego Pracy, Pracodawców i MSP.

 Po roku czasu doczekaliśmy się więc realizacji postulatu Branży Węgla Brunatnego.

 

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ma nowego przewodniczącego

 Na odbywającym się w dniach 26-28 września 2002r. w Warszawie XV Krajowym
Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" delegaci wybrali nowego
przewodniczącego Związku. Został nim Janusz Śniadek - szef Regionu
Gdańskiego, dotychczasowy wiceprzewodniczący "S". Po 11 latach Marian
Krzaklewski przestał być szefem Związku. Przyjęto również program działania
Związku na najbliższe lata.

Na początku Zjazdu odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępujących
władz Związku, przyjęte znaczną przewagą głosów. Debata nad sprawozdaniem
miała przebieg wyjątkowo spokojny co pokazało, że delegaci potrafią oddzielić
zarzuty merytoryczne od personalnych.

Do wyboru na przewodniczącego przystąpiło 4 kandydatów. Oprócz Kazimierza
Grajcarka, Mariana Krzaklewskiego i Józefa Niemca zgłosił się Roman Brzozowski
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z Regionu Śląsk Opolski. 10 minutowa prezentacja była już raczej formalnością
przed podjęciem decyzji przez delegatów na kogo głosować, choć zdaniem
obserwatorów najlepiej w niej wypadł Grajcarek. Wynik głosowania zaskoczył
niemal wszystkich, gdyż delegaci niemal po równo podzielili głosy na trzech
kandydatów: Grajcarek - 113, Krzaklewski - 112, Niemiec - 100, Brzozowski - 4.
Druga tura porannego, w drugim już dniu obrad głosowania, była niemal powtórką
pierwszego, z tym, że według reguł wyborczych do trzeciej tury nie przeszedł
Niemiec - 103, a Krzaklewski uzyskał - 113, Grajcarek - 109 głosów. Cały
dramatyzm sytuacji ujawnił się dopiero w trzeciej turze, gdyż 111 delegatów
zrezygnowało z głosowania na Krzaklewskiego (uzyskał 118 głosów) i Grajcarka
(115). Zgodnie z ordynacją zwycięzca musi mieć za sobą poparcie 50 procent
głosujących plus 1 - i tego warunku nie spełnił Krzaklewski. W czwartej turze,
gdzie startował już samotnie, uzyskał zaledwie 119 głosów, co stanowiło 34
procent poparcia.

Procedurę trzeba było zaczynać od początku. W nowym rozdaniu ponownego
głosowania pojawiły się dwie kandydatury. Jan Mosiński przewodniczący Regionu
Wielkopolska Południowa zgłosił Mariana Krzaklewskiego, którego kandydatura
została przyjęta przez salę niechętnie. Kontrkandydata - Janusza Śniadka,
dotychczasowego wiceszefa NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Regionu
Gdańskiego zgłosiła grupa 16 delegatów. Śniadek był popierany przez
przewodniczących 24 regionów.

Po rozpoczęciu prezentacji, dotychczasowy przew. związku Marian Krzaklewski
powiedział: - W związku z tym, że konsekwentnie, tak jak w 1991 r. nie zamierzam
pozostawać w jakichkolwiek układach, chciałem Państwu powiedzieć, że chcę
pracować dla Związku, ale rezygnuję z kandydowania. Zaskoczenie i brawa na
stojąco. Ktoś krzyczy: - Solidarność! Solidarność! Przemawiający po nim Janusz
Śniadek powiedział: - Marian płaci za błędy nas wszystkich. Wiem jak trudno ci
podjąć tę decyzję i ile ona dla ciebie znaczyła - zwraca się do Krzaklewskiego.
Znów brawa. - Przed Solidarnością stoi przeogromne wyzwanie, jak obronić
człowieka pracy w gospodarce wolnorynkowej i znacząca misja do wypełnienia.
...Chcę działać i pracować w taki sposób, aby być mądry waszą mądrością. Moja
odpowiedzialność to będzie organizowanie pracy naszych zespołów, abyśmy
mogli mówić o skuteczności rozwiązań, które przyniosą lepszy wynik niż nasza
dotychczasowa aktywność. Dzisiaj Solidarności potrzeba siły i pokory. Siły do
pokonania tych wszystkich trudności, które się piętrzą i niekiedy zdają przerastać
nasze możliwości. Pokory, aby zrozumieć ludzi, którzy przychodzą do Związku ze
swoimi problemami.

Janusz Śniadek uzyskał 232 głosy poparcia, co stanowiło 69,3%. Po ogłoszeniu
wyników otrzymuje burzę oklasków. Nowy przewodniczący NSZZ "S" powiedział: -
Solidarności poświęciliśmy większość swojego życia i swoje serca. Mam
świadomość tej ogromnej wartości. Z racji pełnienia od lat funkcji w Komisji
Krajowej, zdaję sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności, jakiej się podjąłem.
Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zaufali mi i powierzyli tę świętość.
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Nowy Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek (drugi od prawej)

w otoczeniu delegatów NSZZ "S" z Regionu Jelenia Góra.

Na podstawie tygodnika "Solidarność" Marek D.

 

 MZD NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" przy KWB "Turów S.A.

     Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "S" przy KWB Turów S.A.
odbyło się w dniu 02.04.2004r od godz. 6.00 tradycyjnie w Sali Zbornej KWB
"Turów" S.A.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przew. Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ "S" Jelenia Góra Włodzimierz Śniatecki, Sekretarz
Zarządu Regionu NSZZ "S" Jelenia Góra Bogusław Wojtas, Prezes Zarządu KWB
"Turów" S.A. mgr inż. Stanisław Żuk,  Prezes Zarządu spółki z o.o "TUR-MED"
Jan Szafrański, Dyrektor ZTiST Józef Kozłowski. 
Szczegóły MZD oraz dokumenty już wkrótce.........

 M. Dołkowski

 

VIII Rajd Górski Solidarności. Zawoja 11-12 września
2004 roku.

     ZAPROSZENIE: W imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
"Solidarność" zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji
ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Solidarności, którego trasy tym razem
prowadzą po szlakach Babiej Góry- Królowej Beskidów. Koszty: Wariant I /piątek -
niedziela - 100zł/ Wariant II /sobota - niedziela - 75 zł/ Zainteresowanych prosimy
o kontakt:

Zarząd Regionu Podbeskidzie /033/ 812-67-90

Skarbnik ZR- - Krzysztof Chudzik 0-691729569

Przewodniczący BNP - Maciej Mażul /033/ 8776702 wew.28 

Info. Babia Góra: www.bpn.babia-gora.pl

 

Negocjacje płacowe z Zarządem.

   W dniu 22.03.2004r odbyło się spotkanie związków zawodowych
działających w naszym przedsiębiorstwie z Zarządem KWB "Turów"
S.A. Tematem spotkania było ustalenie wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń dla pracowników kopalni na 2004r. Przew. W Ilnicki
przedstawił stanowisko naszej Komisji Międzyzakładowej wyrażające
brak akceptacji na propozycję Zarządu - wzrost wskaźnika w 2004r do
poziomu 3,2%. Propozycja związków zawodowych to 7%. Ponieważ nie
osiągnięto porozumienia, spisano protokół rozbieżności. Zarząd
podejmie decyzję w najbliższym czasie.

M.D.
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Pismo NSZZ "S" do Zarządu KWB "Turów" S.A. w sprawie

wzrostu wynagrodzeń..

Bogatynia 03.08.04r.
NSZZ „S”/ 67 /04

mgr inż. Stanisław Żuk
Prezes Zarządu
KWB „Turów” S.A.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy KWB „Turów” S.A.
wnosi o podjęcie bezzwłocznych działań w zakresie wzrostu płac dla
pracowników KWB „Turów” S.A., realizując zobowiązania płacowe
wobec załogi wynikające z wzrastającej inflacji, spowodowane
wejściem do Unii Europejskiej i gwałtownym wzrostem kosztów
utrzymania. 
Nie podjęcie korzystnych decyzji w w/w sprawie spowoduje
zdecydowane działanie ze strony naszej organizacji związkowej ze
sporem zbiorowym włącznie.

Minister zaproponuje zmiany...

     Minister skarbu zaproponuje na ostatnim, piątkowym posiedzeniu rządu
zmiany w programie dla energetyki – informuje Rzeczpospolita. Według dziennika
będą one mniej radykalne, niż początkowo zapowiadał Zbigniew Kaniewski.

Jeśli jutro komitet stały przy Radzie Ministrów ostatecznie zaakceptuje poprawki
do programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego, dzień
później trafią one na obrady rządu – donosi dziennik.

Wiceminister skarbu Tadeusz Soroka powiedział Rzeczpospolitej, że w miejsce
sztywnych zapisów o dołączeniu konkretnych zakładów energetycznych do grup
producenckich, MSP zaproponowaliśmy zapis w programie dający możliwość
dokapitalizowania lub nabycia innych aktywów energetycznych przez grupę BOT
oraz Polską Grupę Energetyczną, która powstanie na bazie Południowego
Koncernu Energetycznego.

Jeśli rząd zaakceptuje zmiany w programie, będzie istniała możliwość dołączenia
obu łódzkich zakładów energetycznych do BOT, ale wymagać będzie to zgody
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rządowego zespołu ds. rynku
energii – mówił Rzeczpospolitej wiceminister Soroka.

Jak pisze Rzeczpospolita, minister skarbu chce również, by w piątek rząd przyjął
zapis umożliwiający zmiany w składach grup dystrybucyjnych. To by oznaczało,
że jeśli któryś z zakładów energetycznych chciałby znaleźć się w grupie
producenckiej, miałby taką szansę.

źródło: www.cire.pl za Rzaczpospolita

 

MSP wniesie akcje 5 spółek do BOT.....

     Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w związku z nową interpretacją ustawy
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prywatyzacyjnej wniesie akcje pięciu spółek do spółki celowej BOT - Górnictwo i
Energetyka dopiero po zgodzie nowej Rady Ministrów, powiedział w poniedziałek
26.04.04 wiceminister skarbu Tadeusz Soroka.

Z informacji uzyskanych w ubiegły piątek wynikało, że MSP chce jeszcze przed 30
kwietnia wnieść do spółki celowej BOT - Górnictwo i Energetyka akcje trzech
elektrowni i dwóch kopalni węgla brunatnego na podwyższenie kapitału BOT-u.
Miała wówczas wystarczyć jedynie decyzja Walnego Zgromadzenia BOT, a zgoda
rządu nie była wymagana.

MSP dysponowało wtedy inną interpretacją ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji, która przewidywała, że wszelkie operacje, m.in. tworzenie
holdingów, wykonywane na majątku spółek z wyłącznym udziałem Skarbu
Państwa nie są prywatyzacją i nie wymagają zgody rządu na niepubliczny tryb
zbycia akcji jednych spółek państwowych do drugich.

Poprzednia interpretacja blokowała też udostępnienie akcji pracowniczych
wnoszonych spółek, czemu sprzeciwiali się związkowcy firm mających trafić do
BOT.

„Po zmianie interpretacji pojęcia ‘prywatyzacja’, musimy zwrócić się do rządu o
zgodę na zbycie akcji spółek parterowych” – powiedział ISB Soroka w
poniedziałek po spotkaniu ze związkowcami firm mających wejść do BOT.
Wiceminister dodał, że jeśli MSP porozumie się ze związkami spółek parterowych
BOT w poniedziałek wieczorem, to od razu wystąpi z wnioskiem o zgodę do
Komitetu Rady Ministrów.

Nowa interpretacja ustawy prywatyzacyjnej, przedstawiona po raz pierwszy w
poniedziałek przez MSP, przewiduje, że już po trzech miesiącach po wniesieniu
akcji spółek parterowych do BOT uprawnieni pracownicy otrzymają akcje swoich
macierzystych firm.

Soroka powiedział też, że w przyszłości BOT wyemituje dla pracowników
posiadających walory spółek parterowych specjalną serię akcji holdingu na
wymianę, tak, aby uprawnieni dysponowali płynnymi akcjami BOT.

Interpretacja ustawy, która obowiązywała jeszcze w piątek, przewidywała
natomiast, że pracownicy otrzymają akcje nie swoich spółek, ale walory BOT i to
dopiero po prywatyzacji holdingu planowanej na 2005/2006 rok. MSP nie dawało
jednak na taką operację żadnej gwarancji.

„To, że MSP zmieniło nagle interpretację, jest dla nas miłym zaskoczeniem, choć
dysponujemy ekspertyzą prawną, która właśnie w taki sposób interpretuje
przepisy ustawy” – powiedział w poniedziałek Jacek Gadowski, sekretarz
związkowego zespołu negocjacyjnego BOT. Według niego związki oczekują teraz
od MSP przedstawienia nowego stanowiska na piśmie.

Gadowski powiedział też, że związki zawodowe liczą na podpisanie przez MSP
porozumienia przewidującego także udzielenie pewnych gwarancji na zamianę
akcji parterowych na walory BOT. „Termin, kiedy miałoby dojść do konwersji jest
jeszcze do dyskusji” – powiedział sekretarz zespołu negocjacyjnego.

Gadowski powiedział również, że związki liczą na podpisanie porozumienia
społecznego z zarządem BOT.

”Rozmowy w tej sprawie trwają, więc na razie za wcześnie na szczegóły” –
powiedział Gadowski w poniedziałek po południu. Dodał, że dotyczą one m.in.
gwarancji zatrudnienia dla pracowników spółek, problemu odszkodowań, w
przypadku ich nie dotrzymania i współpracy spółki matki z organizacjami
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związkowymi.

Z ustaleń wynika, że bez umowy społecznej ze związkami faktyczne utworzenie
BOT, poprzez wniesienie akcji elektrowni i kopalni jest co prawda możliwe, ale
może doprowadzić do protestów pracowników pięciu firm.

Grupa BOT, po wniesieniu 80% akcji pięciu spółek parterowych o wartości
aportowej ok. 13 mld zł do spółki BOT - Górnictwo i Energetyka, będzie
największym w kraju producentem energii elektrycznej.

Produkcja firmy wyniesie 40,4 TWh, natomiast udział w rynku energii elektrycznej
w Polsce – 27%. Przychody firm wchodzących w BOT zamknęły się w 2003 roku
się kwotą 9 mld zł, a zysk netto wyniósł ponad 200 mln zł.

Moc zainstalowana BOT wyniesie prawie 8 tys. MW.

W skład BOT Górnictwo i Energetyka wejdą kopalnia i elektrownię w Bełchatowie,
Elektrownię Opole oraz kopalnia i elektrownia w Turoszowie.

Zatrudnienie spółki ma wynieść 23 tys.

BOT Górnictwo i Energetyka zamierza zainwestować do 2016 roku 22,8 mld zł.

Najwięcej, bo 10,4 mld zł, zostanie przeznaczone na inwestycje w Elektrownie
Bełchatów, w tym budowę nowego bloku o mocy 833 MW.

5,7 mld zł zostanie natomiast przeznaczone na budowę nowej odkrywki węgla
brunatnego „Szczerców” oraz utrzymanie zdolności wydobycia odkrywki
„Bełchatów”.

źródło: www.cire.pl 

 

Wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KWB

"Turów" S.A. zakończone...

   W dniach 22 - 25.03.2004 przeprowadzone zostały wybory
przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej KWB "Turów" S.A
kolejnej kadencji. W skład komisji wyborczej weszło 40 osób
wskazanych przez działające w kopalni organizacje związkowe przy
zachowaniu następującego parytetu: NZG-12 osób, NSZZ"S"-12 osób,
NSZZ"S80" - 7 osób, ZZ"Kadra" - 5 osób, ZZP - 4 osoby.
Przewodniczącym został Andrzej Oszust - członek Prezydium
NSZZ"Solidarność" przy KWB "Turów" S.A. W wyniku
przeprowadzonych wyborów przedstawicielami zostali:
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Stanisław Sidorowicz (g-3)       Roman Brodniak (g-1)

Należy podkreślić że wybór Stanisława Sidorowicza  na kolejną
kadencję jest dużym sukces naszego związku. Po raz kolejny
pokazaliśmy że potrafimy jednoczyć się i organizować w tak ważnych
dla nas i naszej firmy sprawach. Uważamy, że wybrani przedstawiciele
pracowników w Radzie w tej kadencji to skład optymalny. Sukcesów w
pracy!

Marek Dołkowski

Długopisy dla członków związku.

   Wszystkim członkom NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów "S.A.
przypominamy, że do odebrania u przewodniczących kół oddziałowych
są długopisy z logo naszej Komisji Międzyzakładowej. 

 

 

Stanowisko Związkowego
Zespołu Koordynacyjno-

Negocjacyjnego  reprezentacji
interesów zbiorowych

pracowników w spółkach
grupy energetycznej BOT oraz
przedstawicieli pracowników w

radach nadzorczych tych
spółek w przedmiocie zawarcia

z Ministrem Skarbu Państwa
Porozumienia Społecznego
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Stanowisko Związkowego
Zespołu Koordynacyjno-

Negocjacyjnego w sprawie
ustalenia treści
"Porozumienia

Społecznego w związku z
utworzeniem Grupy
Energetycznej BOT".
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STANOWISKO STRONY SPOŁECZNEJ W
SPRAWIE LISTU INTENCYJNEGO

ZARZĄDÓW KOPALNI I ELEKTROWNI
"TURÓW" S.A. W SPRAWIE POWOŁANIA

BOT

Dokument file:///G:/strona/SOLTUR/2004.htm

21 z 23 2010-04-11 14:53



Dokument file:///G:/strona/SOLTUR/2004.htm

22 z 23 2010-04-11 14:53



 

 

 

 

 
STRONAGŁÓWNA 
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NOWOŚCI 

 
STATUT 

 
DZIAŁANIA 

 
WYDARZENIA

Kontakt:

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

Fax: 075-7735-326

E-mail: Soltur@hot.pl
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