
 

 

Kancelaria prawna dla Solidarności -Bogatynia i
Zgorzelec

     Od marca 2003r. Komisję Międzyzakładową NSZZ “Solidarność” przy
KWB”Turów” S.A. reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych sp. cywilna
Jacek Ośliźlok & Henryk Łukaszewski z Jeleniej Góry.
Kancelaria udziela porad prawnych członkom naszego związku dwa razy w
miesiącu /co drugi wtorek w godzinach 9.30 - 12.00/ w biurze Komisji,
budynek dyrekcji pok. 119. (tel. {773} 6170) W celu potwierdzenia
terminów wizyt prawników proszę kontaktować się z biurem komisji.

W związku z likwidacją jednego dyżuru z dotychczasowych dwóch dni
dyżurów prawników regionalnych w Oddziałach Terenowych Zarządu
Regionu Jeleniogórskiego podajemy nowe terminy dyżurów prawników
regionalnych i prawników Państwowej Inspekcji Pracy:

ODDZIAŁ TERENOWY ZGORZELEC - Biuro terenowe NSZZ "S" ul.
Warszawska 1

drugi wtorek miesiąca - prawnik regionalny /w godzinach 12.30 - 14.30/

czwarty piątek miesiąca - prawnik PIP /w godzinach 12.30 - 14.30/

 M. Dołkowski

 

DŁUGOPISY DLA CZŁONKÓW NASZEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

 

Ø      Przewodniczących (zastępców) kół oddziałowych informujemy,
że od dnia 03.03.2005 w biurze Komisji Zakładowej można
będzie odbierać długopisy z logo Solidarności dla wszystkich
członków NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A.
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BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

    Pomimo iż umowa społeczna będzie w niedługim czasie nam to
gwarantowała, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy KWB
„Turów” S.A. mając na uwadze potrzeby zdrowotne kobiet należących do
naszego związku, organizuje bezpłatne badania mammograficzne w
Przychodni Lekarskiej przy ul. Wyczółkowskiego w Bogatyni dla wszystkich
kobiet należących do NSZZ „Solidarność” przy KWB „Turów” S.A.

 Szczegółowe informacje w biurze Komisji lub pod numerem telefonu 773
6170

W związku z zainteresowaniem Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S"
przy KWB "Turów" uchwałą z dnia 02-03-2005 roku postanowiło
przedłużyć umowę z SP ZOZ Bogatynia na dalsze wykonywanie badań
w 2005 roku dla naszych pań.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" przy KWB "Turów" S.A.

BĘBEN DLA KLUBU KIBICA KS. "TURÓW"

    Wszystkich członków NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A.-
kibiców koszykówki informujemy, że na ostatnim posiedzeniu w dniu
02.03.05 Komisja Międzyzakładowa podjęła uchwałę o zakupie bębna z
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logo naszego związku dla Klubu Kibica KS "Turów". Upominek został
uroczyście wręczony przed meczem EBL z Polonią Warszawa w dniu
06-03-05 w hali w Zgorzelcu przez przew. Wojciecha Ilnickiego.

M. Dołkowski

Raport NIK w sprawie "spółek córek".... więcej-->

WYNIKI WYBORÓW PRZEDSTAWICIELA
PRACOWNIKÓW DO ZARZĄDU KWB "TURÓW"

S.A. 

    W dniu 30.04.2005r Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów
przedstawiciela pracowników do Zarządu Spółki KWB "Turów S.A.
na kolejną kadencję. Do Komisji w regulaminowym czasie wpłynęło
tylko jedno zgłoszenie kandydata Stanisłąwa Żuka (dotychczasowy
przedstawiciel pracowników w Zarządzie, Prezes BOT KWB
"Turów" S.A.), który po przedstawieniu Komisji wszystkich
wymaganych Regulaminem dokumentów oraz ponad 2tys
podpisów osób popierających został wpisany na listę kandydatów.
W wyniku przeprowadzonych wyborów otrzymał on 3035 głosów z
3276 wszystkich oddanych głosów co stanowi 94,4% głosów
ważnie oddanych. Frekwencja w wyborach wyniosła 66,98%.

W wyniku powyższego Komisja uznała wybory za ważne.
Przedstawicielem pracowników w Zarządzie po raz kolejny został
mgr inż. Stanisław Żuk. 

przew. komisji: Marek Dołkowski

                     WYGRALIŚMY W TRYBUNALE.

    Trybunał Konstytucyjny dn. 30 marca 2005r. uwzględnił wniosek NSZZ
"Solidarność" dotyczący niezgodnej z prawem likwidacji zasiłków
przedemerytalnych.
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Sprawa dotyczy ustawy m.in. o przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 17
grudnia 2001 roku, która zakładała likwidację zasiłków przedemerytalnych
oraz ograniczenie świadczeń przedemerytalnych. Opublikowanie ustawy
nastąpiło 29 grudnia 2001 roku, a 1 stycznia 2002 roku nowe prawo weszło
w życie. Z powodu tak krótkiego czasu vacatio legis (okresu dostosowania)
duża część uprawnionych straciła prawo do zasiłku.

NSZZ "Solidarność" wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności ustawy Z Konstytucją, ze względu na naruszenie
zasady zaufania obywateli do państwa i prawa przez nie tworzonego.
Trybunał uznał, że zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa oraz
zasada ochrony praw nabytych.

osoby którym na przełomie 2001/2002 urzędy pracy odmówiły przyznania
świadczeń przedemerytalnych, w ciągu miesiąca od opublikowania
wyroku w Dzienniku Ustaw będą mogły ubiegać się w powiatowych
urzędach pracy o wznowienie ich sprawy. Natomiast osoby które
dochodziły swoich praw w sądzie będą miały trzy miesiące na wznowienie.

Dział Informacji KK NSZZ Solidarność

 

Kolejne Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "S" przy BOT KWB "Turów" S.A. za nami.... .więcej-->

                 OKOLICZNOŚCIOWE KUFLE DLA CZŁONKÓW NSZZ
"SOLIDARNOŚĆ" PRZY BOT KWB TURÓW S.A.

    

Wszystkich członków kopalnianej solidarności
informujemy, że z okazji XXV- lecia NSZZ
„Solidarność” Komisja Międzyzakładowa podjęła
uchwałę o zakupie dla każdego członka naszego
związku okolicznościowego kufla z naszym logo
wykonanego specjalnie według naszego projektu
przez pracownie P. Bardonia z Tułowic
http://www.bardon.com.pl/

W miesiącu sierpniu kufel otrzyma każdy członek
NSZZ „S” przy KWB „Turów” S.A., który należy do
związku co najmniej od miesiąca czerwca 2005
roku.
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M. Dołkowski

 

Delegacja Rumuńskich związkowców gościem K.M. NSZZ "Solidarność" przy BOT KWB "Turów"

S.A.....więcej-->

Kaczyński dziękuje "Solidarności"
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    (19.09) Lech Kaczyński dziękuje "Solidarności" za poparcie w
wyborach prezydenckich.

Lech Kaczyński przesłał na ręce Janusza Śniadka,
przewodniczącego NSZZ "Solidarność" podziękowania za udzielone
mu podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, poparcie.

W przesłanym do szefa "S" piśmie Lech Kaczyński zapewnia
wszystkich członków Związku, że jeśli zostanie wybrany na urząd
Prezydenta RP, dołoży wszelkich starań, aby zrealizować program,
którzy przedstawił na spotkaniu z przedstawicielami Komisji
Krajowej. Kandydat PiS na prezydenta RP zapowiedział, że
zawetuje ustawę wprowadzającą podatek liniowy, sprzeciwi się
inicjatywom zmierzającym do dalszej liberalizacji prawa pracy.
Będzie natomiast wspierał rozwiązania, które stworzą zachęty dla
wzrostu inwestycji i zatrudnienia.

Dokument file:///G:/strona/SOLTUR/2005.htm

6 z 26 2010-04-11 14:55



 

Dokument file:///G:/strona/SOLTUR/2005.htm

7 z 26 2010-04-11 14:55



NA GRZYBACH - fotoreportaż /bez komentarza/
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LISTY GRATULACYJNE Z OKAZJI
XXV-LECIA NSZZ
"SOLIDARNOŚĆ"..........
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Medal z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych i powstania  NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

        2.09.2005 roku na Uroczystym Jubileuszowym Zjeździe
Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Jelenia Góra nasza
Komisja Międzyzakładowa oraz przew. Wojciech Ilnicki zostali
uhonorowani medalami pamiątkowymi wydanymi przez Mennice
Państwową S.A. na zlecenie Komitetu Honorowego Obchodów 25
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ
"Solidarność".

Awers: 21 postulatów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO

Rewers: daty symbolizujące wydarzenia zapoczątkowane
Sierpniem 1980r. 

Materiał: miedź srebrzona, oksydowana. Nakład 3600 szt.
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Przygotował: M. Dołkowski

 

                 KARNETY DLA KIBICÓW DRUŻYNY KOSZYKARSKIEJ BOT KS
TURÓW.

    

Wszystkich członków kopalnianej solidarności
informujemy, że od dnia 07.10.2005 roku w
siedzibie Komisji Międzyzakładowej można nabyć
karnety na wszystkie mecze koszykówki drużyny
BOT KS TURÓW rozgrywane w Zgorzelcu w hali
przy ul. Maratońskiej w sezonie 2005/2006 w
rozgrywkach EBL.

CENA KARNETÓW: MIEJSCE SIEDZĄCE -200 zł;
MIEJSCE STOJĄCE -100zł.  

 

Postulaty z Sierpnia 80 na liście UNESCO

         Postulaty strajkowe z sierpnia 1980 roku zostaną wpisane na listę
"Pamięć świata" UNESCO, zawierającą najważniejsze dokumenty w
dziejach ludzkości. 

Taką decyzję podjął obradujący w końcu sierpnia w Gdańsku
Międzynarodowy Komitet Doradczy Programu UNESCO "Pamięć Świata".
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor generalny komitetu,
trwa to kilka miesięcy. Jak dotąd nigdy nie zdarzyło się jednak, żeby
zakwestionował on decyzję komitetu doradczego. 

Drewniane tablice z 21 postulatami strajkowymi trafią do rejestru wraz z
kolekcją archiwaliów z okresu od sierpnia 1980 r. do grudnia 1981 r.,
dokumentujących powstanie i działalność NSZZ "Solidarność". Wszystkie
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te dokumenty znajdują się w Ośrodku KARTA w Warszawie.
Tablice ze spisanymi postulatami sierpnia 1980 roku na stałe są
pokazywane w historycznej hali Stoczni Gdańskiej, gdzie 31 sierpnia '80
roku Lech Wałęsa podpisał z ówczesnym wicepremierem Mieczysławem
Jagielskim porozumienie. W latach 80. ukrywali je na strychu jednego z
gdańskich mieszkań dwaj pracownicy Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Obok postulatów na liście "Pamięć świata" znajduje się ponad 70
dokumentów. Z Polski uhonorowano do tej pory trzy: archiwum getta
warszawskiego, rękopisy Chopina oraz księgę "O obrotach ciał niebieskich"
Mikołaja Kopernika. 

 

Ostatnie pożegnanie Ojca Świętego Jana Pawła II w
Watykanie....

   Przedstawiciele KM. NSZZ "S" przy KWB "Turów" S.A. w

Watykanie......

I tego się trzymamy...

    Przedstawiamy Państwu fragment wywiadu z Wojciechem Ilnickim,
przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Kopalni
Węgla Brunatnego Turów S.A., który ukazał się w "Tygodniku Solidarność"
nr 6 (751) 7 lutego 2003 / http://www.tygodniksolidarnosc.com/

- Według koncepcji rządowej, kopalnia i elektrownia Turów miałyby
utworzyć holding BOT razem z kopalnią i elektrownią Bełchatów oraz
elektrownią Opole. Podoba się wam ten pomysł?
- Uważamy, że jedyną szansą na funkcjonowanie w Unii Europejskiej - a
sądzę, że tę właśnie drogę wybierze w referendum polskie społeczeństwo -
jest utworzenie grupy kapitałowej, zdolnej do konkurowania na
europejskim rynku paliwowo-energetycznym. Silna grupa kapitałowa
stwarza szansę, abyśmy sobie na europejskim rynku poradzili. Dlatego
opowiadamy się za konsolidacją w rodzaju BOT, w ramach holdingu.
- Czy przedstawiciele waszej branży są obecni w Komisji Trójstronnej
ds. Gospodarczych? Jest ona przecież forum dialogu partnerów
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społecznych na temat restrukturyzacji.
- Otóż nie. I brak naszej obecności w jakimkolwiek zespole Komisji
Trójstronnej stanowi kolejne utrudnienie dla przekazywania naszych
stanowisk i racji. Nie ma nas ani w podkomisjach górnictwa węgla
kamiennego - co jest oczywiste, bo wydobywamy innego typu surowiec, a
tam występują zupełnie inne, poważne gospodarcze i społeczne problemy
- ani też w trójstronnym podzespole do spraw branży energetycznej. Skoro
nie ma dialogu, trudno się dziwić różnym referendom przedstrajkowym i
groźbom pogotowia protestacyjnego, jakie ostatnio występują w
przedsiębiorstwach węgla brunatnego. 
- Obawiacie się, że nieobecni nie mają racji?
- Jako Solidarność zawsze staliśmy na stanowisku: nic o nas bez nas. I
tego się trzymamy. Chodzi o pracę dla tysięcy ludzi, branżę, na której się
znamy. Wielu naszych związkowców jest znakomicie wykształconych. Nie
zamierzamy hamować reform w kraju, bronić skostniałych struktur, które
nie przetrwają w twardych warunkach europejskiej konkurencji. To byłby
absurd. Nie domagamy się też jakiegoś wyodrębnionego zespołu
uwzględniającego specyfikę naszego przemysłu wydobywczego. Jako
Sekcja Krajowa Węgla Brunatnego (jestem jej wiceprzewodniczącym)
chcielibyśmy mieć przedstawicielstwo w zespole ds. branży energetycznej.
A nie jesteśmy tam dotąd obecni.
- W Bełchatowie, który w przeciwieństwie do was nie chce wejść do
BOT, przeprowadzono referendum strajkowe. Im się ten pomysł
absolutnie nie podoba. Skąd taki rozrzut interesów? 
- Trudno jest komentować decyzje innych związkowców. My żyjemy w
określonym regionie Polski. Tuż przy samej Unii Europejskiej, na styku
trzech granic: polskiej, czeskiej i niemieckiej. Widzimy, jak się rozwija
branża energetyczna w Niemczech, znamy przykłady Dolnej Saksonii,
gdzie również wydobywa się węgiel brunatny. Obserwujemy też, co się
dzieje w Czechach. Dlatego jesteśmy za grupą kapitałową. Bełchatów
BOT-u nie popiera. Jest to największa kopalnia, świetnie w tej chwili
prosperująca. Oni boją się, że na tej fuzji stracą. Ale my wszelkie
obciążenia związane z modernizacją kopalni mamy już za sobą i będziemy
powoli z tej górki schodzić. 
- Prosperujecie chyba nieźle, skoro związkom zawodowym w KWB
Turów udało się wynegocjować z zarządem, że od sierpnia nastąpią
przeszeregowania, oznaczające podwyżki dla 40 proc. załogi. Czy nie
boicie się, że w związku z włączeniem was do BOT nastąpi redukcja
zatrudnienia?
- Nasza kopalnia stawia sprawę jednoznacznie. Zgadzamy się na
stworzenie grupy kapitałowej, nie zgadzamy się na utratę podmiotowości
związanej z wieloma aspektami, m.in. z zanegowaniem, być może,
naszych zakładowych układów zbiorowych pracy czy układu
ponadzakładowego. Jeżeli chodzi o problem redukcji, nie sądzę, aby nas
dotyczył. Jesteśmy kopalnią, która rokrocznie przynosi zyski. W ciągu
ostatnich kilku lat zatrudnienie u nas spadło o 1200 osób i ta redukcja w
sposób naturalny (przejścia na emeryturę) trwa nadal. Do 2006 r. będzie
następować samoistnie. 
- Dlaczego zatem następuje fuzja? Nie z chęci obniżenia kosztów?
- Podstawową przyczyną jest likwidacja kontraktów długoterminowych,
która oznacza ustalenie uśrednionej ceny energii dla takiej grupy
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kapitałowej jak BOT czy innych większych podmiotów gospodarczych.
KWB Turów godzi się na funkcjonowanie w ramach holdingu. Dla mnie
jako związkowca najważniejsze są miejsca pracy i perspektywy
długoterminowe, a nie tylko plany na jedną związkową kadencję. 
- Jest pan pewien, że w związku z fuzją nie oddacie nawet guzika od
płaszcza?
- Nie pozwolimy

rozmowę przeprowadziła Alicja Dołowska

Wojciech Ilnicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Kopalni

Węgla Brunatnego Turów S.A

 

NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE......

Jak  w  kilkudziesięciu  zdaniach  opisać  pracę  dużej  i  prężnie
działającej  organizacji  związkowej  którą  jest  niewątpliwie  Komisja
Międzyzakładowa  NSZZ  „Solidarność”  przy  KWB  „Turów”  S.A.  w
Bogatyni?  Nie  ma  tu  marazmu  i  zastoju  w  pracy......  Codziennie
kilkudziesięciu  interesantów,  pracowników -  nie  tylko  członków związku
zawodowego  „Solidarność”.  Jaka  jest  recepta  na  prawidłowe
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funkcjonowanie  liczącej  1900  członków  Komisji?  Jak  –  mimo  spadku
uzwiązkowienia w Polsce pozyskuje się tu nowe osoby które wybrały NSZZ
„S” jako swojego reprezentanta wobec pracodawcy.

Jako członek nowo wybranego prezydium tejże komisji, przez ostatnie parę
lat obserwujący jej pracę jako zwykły członek związku, ale zarazem ściśle z
nią  współpracujący  chciałbym  się  z  Państwem  podzielić  swoimi
obserwacjami  i  spostrzeżeniami.  Jeśli  niniejszy  artykuł  usprawni  pracę
choćby  w paru  Komisjach  w Polsce,  to  uważam,  że rola  tego artykułu
zostanie w całości spełniona.

            Jako człowiek młody, z szacunkiem do wszystkich działaczy, nie
chciałbym wracać do czasów zakładania związku w kopalni oraz całej jego
działalności  na  przestrzeni  22-lecia.  Trudno  pisze  się  o  rzeczach
zasłyszanych lub opowiadanych przez tych, którzy „Solidarność” w latach
80-tych zakładali i w późniejszym czasie reaktywowali.  Chciałbym krótko
skupić się na paru ostatnich latach, w których zaczęły kopalnię dosięgać
procesy prywatyzacyjne. Latach, w których trzeba było przekonać załogę,
że  era  przedsiębiorstw  państwowych  zakończyła  się.  Nowe  koncepcje
rządu  zmieniły  również  punkt  widzenia  związków  zawodowych  w  tej
sprawie.  W  1994  r.  „Solidarność”  z  „Turowa”  strajkowała  przeciwko
połączeniu na niejasnych zasadach z „Elektrownią Turów”(był to olbrzymi
sukces  związku  i  jego  ówczesnego  przewodniczącego  Piotra
Koniecznego).  W 2000 roku, kiedy to ówczesny rząd położył  szczególny
nacisk na rozpoczęcie procesów prywatyzacyjnych, długo zastanawialiśmy
się nad słusznością komercjalizacji. Jako ostatnia kopalnia wydobywająca
węgiel  brunatny  zgodziliśmy  się na nią,  ale między  innymi dzięki  temu
wynegocjowaliśmy korzystną dla pracowników umowę społeczną wpisaną
do Zakładowego Układu Zbiorowego, która oprócz wielu innych ważnych
uzgodnień  gwarantuje  nam  miejsca  pracy  przez  kolejne  10-lat.  Przed
wyborami  do  Rady  Pracowniczej,  wiadomo było,  że  będzie  to  ostatnia
kadencja – skrócona, ale i niezwykle ważna ze względu na podejmowane
decyzje związane z komercjalizacją.  W KWB „Turów” funkcjonują cztery
organizacje związkowe.  Oprócz „Solidarności”,  która w całości  popierała
przekształcenia,  pozostałe  związki  (NZZG,  „Solidarność  80”  oraz  ZZ
„Kadra”)  były  raczej  sceptycznie nastawione do wprowadzanych  zmian.
Praca  Komisji  Zakładowej  rozpoczęła  się  od  wyboru  przedstawicieli  do
Komisji  Wyborczej,  proponowaniu  zmian  do  regulaminu  wyborów  i
wreszcie propozycjach i przekonywaniu wartościowych ludzi do zaistnienia
w  Radzie  Pracowniczej.  Wielokrotne  spotkania,  uzgodnienia  i  przyjęta
taktyka  zaowocowały  wprowadzeniem  do  organów  samorządu
przedsiębiorstwa  w  większości  członków  NSZZ  „Solidarność”.
Przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady, przewodniczący i ich zastępcy
w  poszczególnych  Komisjach....  Wspólne  uzgodnienia  i  taktyka  przed
każdym  posiedzeniem  Rady  Pracowniczej  stały  się  normalnością.
Zrozumiano,  że  tylko  poprzez  jedność  można  coś  osiągnąć  a  praca
zaczyna się od podstaw. Od tej pory do każdych wyborów przygotowujemy
się  bardzo  starannie.  Nie  ma  wyborów  miej  i  bardziej  ważnych.  We
wszystkich, które od tego czasu się odbyły, biorą udział i zostają wybrani
członkowie  „Solidarności”.  Wybory  oddziałowych  i  w  następstwie
Społecznego Inspektora Pracy,  Wybory Zarządu Międzyzakładowej  Kasy
Zapomogowo Pożyczkowej, wybory przedstawicieli pracowników do Rady
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Nadzorczej  i  do  Zarządu.  W tym  ostatnim  przypadku  jest  to  jedna  z
nielicznych  sytuacji  w  Polsce,  gdzie  załoga  wybrała  na  swojego
przedstawiciela  Prezesa,  którego  w  chwili  obecnej  właściciel,  czyli
Ministerstwo Skarbu Państwa, pomimo dodatnich wyników wypracowanych
przez  spółkę  oraz  tak  dużego  zaufania  i  poparcia  przez  załogę  chce
odwołać z pełnionej funkcji. Frekwencja w wyborach wynosiła 80% w tym
aż 72% oddało głos właśnie na niego. Związek zaangażował się w akcję
informacyjną oraz pomoc w zbieraniu podpisów na listach poparcia jego
kandydatury. Zebraliśmy ponad 700 podpisów popierających jego osobę.

Trzeba nadmienić, że w stosunku do sumy członków w pozostałych trzech
związkach zawodowych jesteśmy w mniejszości. /1,9:2,9/.

Takie  zaangażowanie  dla  spraw  związku  jego  przewodniczący  Piotr
Konieczny  przypłacił  utratą  zdrowia  i  w  konsekwencji  wcześniejszym
odejściem  w  roku  2001r  na  emeryturę.  Należą  mu  się  gorące
podziękowania  za  to,  że  mimo  choroby  do  ostatnich  dni  swojej  pracy
przygotowywał  do  trudnej  roli  przewodniczącego,  swojego  następcę
Wojciecha Ilnickiego oraz przekazywał swoją wiedzę pozostałym członkom
Komisji.  Na zebraniu  wyborczym w tym roku  wybór  „szefa związku”  był
tylko formalnością. Nie było kontrkandydatów a Wojtek przy jednym głosie
przeciwnym został przewodniczącym.

„Szkoła Piotra” to przede wszystkim otwartość, życzliwość, walka za każdą
najdrobniejszą choćby sprawą dla każdego członka związku będącego w
potrzebie,  bezpośredni  kontakt  poprzez  spotkania  na  oddziałach  czy
wydziałach  szeroka akcja informacyjna przy  wprowadzaniu  jakichkolwiek
zmian  w  ZUZ,  ZFŚS  oraz  innych  regulaminach  i  przepisach
funkcjonujących  w  zakładzie  dotyczących  spraw  pracowników.  Każde
spotkanie  związkowców  z  Zarządem,  jest  poprzedzone  wcześniejszą
konfrontacją  wszystkich  przewodniczących  i  wypracowaniem wspólnego
stanowiska w danej sprawie. Nie zawsze jest to proste ale najważniejszy
jest  interes  pracownika  i  dlatego  nie  powinno  być  w  tych  sprawach
podziałów i różnic.

Do  tego  wszystkiego  dochodzi  stawianie  przez  obecnego
przewodniczącego na młodych. Każdy człowiek najlepiej porozumiewa się
z  rówieśnikami,  i  dlatego  coraz  więcej  młodzieży  zaczęło  odwiedzać
kopalnianą „Solidarność”. Tu zrodził się pomysł utworzenia Sekcji Młodych,
działającej najpierw przy komisji a następnie przy Zarządzie Regionu, na
całym  terenie  byłego  województwa  jeleniogórskiego  a  dokładniej  w  28
komisjach  zakładowych.  Regularne  spotkania  na  których  młodzież
związkowa dyskutuje  zarówno o  swoich  problemach  w  poszczególnych
zakładach  pracy  jak  i  w  życiu  osobistym owocują  trwałymi  kontaktami,
doradztwem oraz wymianą poglądów i doświadczeń. Powodują samoistne
dokształcanie w temacie wiedzy o funkcjonowaniu związków zawodowych
oraz prawach i obowiązkach członka związku.

Nie zapominamy również o organizacji wypoczynku  dla członków
naszego  związku  oraz  ich  rodzin.  Z  okazji  XX-lecia,  zorganizowaliśmy
atrakcyjny  dwudniowy  festyn  rekreacyjny.  Wśród  atrakcji  znalazły  się
występy  zespołów,  zawody  wędkarskie  i  sportowe  oraz  losowanie  250
nagród  o  łącznej  wartości  20  tys.  zł.  Oprócz  tego  kilka  razy  w  roku
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organizujemy  za symboliczną odpłatnością wyjazdy  turystyczne,  między
innymi do Pragi, Berlina, Drezna, Kotliny Kłodzkiej itp.

Dużą  atrakcyjnością  cieszą  się  integracyjne  imprezy  oddziałowe,
które raz w roku każdemu członkowi naszego związku dofinansowujemy.
Trzeba  do  tego  doliczyć  dofinansowania  do  wczasów  i  koloni,  paczki
żywnościowe dla  chorych,  wypłacane na bieżąco zasiłki  statutowe oraz
zapomogi losowe dla najbardziej potrzebujących członków.

Stawiając na szybki i rzetelny przepływ informacji, od trzech lat pod
adresem http:/republika.pl/soltur, funkcjonuje strona internetowa Komisji
gdzie  na  bieżąco  można  zapoznać  się  z  aktualnościami,  strukturą,
statutem czy wysokością zasiłków. Można również z nami korespondować
poprzez  pocztę  elektroniczną  na  e-mail:  soltur@hot.pl.  Stan  licznika
odwiedzin na stronie świadczy, że wiele osób interesuje się zawartymi tam
informacjami i artykułami.

Ponieważ  jesteśmy  dla  ludzi  i  pracujemy  na  rzecz  związku,  za
największy  sukces  uważamy  zwiększenie  w  ostatniej  kadencji  liczby
członków o 536 osób przy 250 rezygnacjach z członkostwa złożonych w
tym  samym  okresie.  Stały  przyrost  świadczy  o  zaangażowaniu  i
prawidłowej pracy oraz współpracy Komisji Zakładowej /po wydzieleniu ze
struktur  kopalni  Niepublicznego  Z.O.Z.  „Turmed”-  przekształconej  w
Międzyzakładową/  z  poszczególnymi  kołami  na  oddziałach.  Każdy
przewodniczący oraz zastępca w kole zna swoje uprawnienia i wie jak z
nich  skorzystać  /plan  urlopów,  podział  premii,  przeszeregowania/.
Równocześnie musi pamiętać o swoich obowiązkach wobec członków koła,
spotykać  się  z  nimi  i  na  bieżąco  informować  o  podejmowanych  przez
Komisję działaniach. W wyniku tych spotkań bardzo często dowiadujemy
się o problemach nurtujących pracowników, sprawach socjalnych i BHP.
Staramy  się  reagować  natychmiast  podejmując  odpowiednie  środki
zaradcze.  „Oddolna  inicjatywa”  jest  dla  nas  zawsze  najważniejsza.  W
chwili obecnej – w czasach ciągłego pośpiechu i pogonią za pieniądzem,
czas  poświęcony  na  wysłuchanie  problemów  drugiego  człowieka  a
następnie choćby próba pomocy, jest w pewnym sensie inwestycją, która z
czasem zwraca się poprzez szacunek oddanie i życzliwość. Tego właśnie
życzę wszystkim działaczom oraz czytelnikom naszej strony.....

Marek Dołkowski  

Co stało się z zasiłkami i projektem obywatelskim?

   Od początku swojego istnienia rząd SLD-UP ograniczał
prawa związkowe i pracownicze. Od 2001 roku rząd Leszka
Millera zlikwidował fundusz alimentacyjny, zasiłki porodowe i
przedemerytalne, skrócił urlopy macierzyńskie, zmniejszył
zasiłki rodzinne, ograniczył świadczenia przedemerytalne. 

NSZZ "Solidarność" zebrał ponad 650 tysięcy podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy, która miała przywrócić zasiłki i
świadczenia przedemerytalne do stanu z 2001 roku. (Nasza
komisja ponad 3 tys. podpisów) Wyniki badań społecznych
pokazywały, że 75 procent społeczeństwa opowiada się
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przeciwko ograniczeniu zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych! Jednak zarówno rząd jak i parlament
odrzucił projekt ustawy mającej zabezpieczyć minimum potrzeb
życiowych osób o długim stażu pracy, które straciły pracę nie z
własnej winy i dla których pracy nie ma.

Głosami SLD, UP, SDPL, PO, FKP, SKL i Samoobrony
parlament przyjął rządowy projekt ustawy o świadczeniach
przedemerytalnych, która ogranicza ich dostępność i zmniejsza
ich wysokość. Nigdy dotąd nie potraktowano w taki sposób
projektu obywatelskiego i głosu społeczeństwa! Wszyscy
powinniśmy wiedzieć, komu to zawdzięczamy. Dlatego
publikujemy nazwiska posłów i senatorów, którzy
sprzeniewierzyli się oczekiwaniom swoich wyborców!

ELEMENT ANTYSPOŁECZNY W PARLAMENCIE

To oni głosowali za rządowym projektem ustawy
ograniczającym dostępność świadczeń przedemerytalnych
odrzucając tym samym projekt obywatelski, pod którym
podpisało się 650 tysięcy Polaków. Dziś zlekceważyli Twój głos,
a jutro będą chcieli, żebyś na nich głosował:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: GŁOSOWALI W
SEJMIE:

SLD-UP: Magdalena BANAŚ, Marek DYDUCH, Hanna
GUCWIŃSKA, Krystyna HERMAN, Mieczysław JEDOŃ, Teresa
JASZTAL, Bronisława KOWALSKA, Janusz KRASOŃ, Adam
MARKIEWICZ, Andrzej OTRĘBA, Olgierd PONIŹNIK,
Władysław RAK, Jerzy SZMAJDZIŃSKI, Jan SZYMAŃSKI,
Michał TURKIEWICZ.

PO: Zbigniew CHLEBOWSKI, Tadeusz MAĆKAŁA, Jacek
PROTASIEWICZ, Grzegorz SCHETYNA, Bogdan
ZDROJEWSKI.

SAMOOBRONA: Piotr KOZŁOWSKI

NIEZALEŻNY: Ryszard BONDA

FKP: Franciszek FRANCZAK

SDPL: Grzegorz POGODA

PiS: Kazimierz UJAZDOWSKI

GŁOSOWALI W SENACIE:

SLD-UP: Maria BIERNY, Janusz Stefan BIELAWSKI, Kazimierz
DRÓŻDŻ, Bogusław LITWINIEC, Mirosław LUBIŃSKI

ZAPAMIĘTAJMY TE NAZWISKA.........
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Z PRAC PREZYDIUM I KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

 

Ø       W okresie od października do połowy listopada Komisja
Międzyzakładowa NSZZ "S" obradowała dwukrotnie. W tym
okresie w szeregi związku wstąpiło 14 nowych osób co wraz z
liczbą wszystkich przyjętych do naszego grona w 2004 roku
stanowi swoisty rekord 95 nowych członków. Od początku roku
przydzielono 301 zapomóg losowych dla najbardziej
potrzebujących członków naszego związku oraz 19 dofinansowań
dla stowarzyszeń, klubów i instytucji o charakterze społecznym.
Wypłacono 240 świadczeń wynikających ze Statutu i uchwały
finansowej NSZZ "S" (urodzenie dziecka, zgon członka związku,
zgon członka rodziny, zawarcie związku małżeńskiego, odprawy
emerytalne) oraz udzielono 1629 dofinansowań do imprez
oddziałowych.

Ø       Członkowie Prezydium uczestniczyli w posiedzeniach komisji
socjalnej dotyczących przydziału środków z ZFŚS na pożyczki
mieszkaniowe, zapomogi oraz w posiedzeniach Komitetu
Barbórkowego. Przewodniczący Ilnicki reprezentował Komisję w
negocjacjach z Zarządem Spółki dotyczących spraw płacowych i
socjalnych. Uczestniczył on również w posiedzeniach Rady
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Brunatnego gdzie omawiano bieżącą sytuację w
branży oraz projekt rządowy dotyczący emerytur pomostowych.
Na posiedzeniu Rady Sekcji wybrano również grupę
związkowców do rozpoczęcia rozmów w MSP na temat
utworzenia zespołu (grupy) do reprezentowania branży węgla
brunatnego w rozmowach w ministerstwie. W grupie tej znalazł
się Wojciech Ilnicki.

Ø       Jedną z najważniejszych w ostatnim okresie było
zaakceptowanie przez Komisję uchwałą, projektu umowy
społecznej grupy BOT negocjowanej przez stronę społeczną z
pracodawcami od marca 2004 roku. Mamy nadzieję, że w
najbliższym czasie strony osiągną porozumienie w nielicznych
już punktach spornych i zostanie ona podpisana przez wszystkie
strony umowy z korzyścią dla pracowników spółki BOT -
Górnictwo i Energetyka oraz spółek zależnych.

Ø       Odbyły się wybory delegatów a następnie Zarządu MPKZP.
74% wybranych to nasi członkowie. Harmonogram prac komisji
oraz druk o udzielenie pożyczki znajduje się na naszej stronie
internetowej.

Ø       Podsumowano wycieczki do Pragi i Drezna zorganizowane
przez naszą komisję. Cieszyły się one bardzo dużym
zainteresowaniem wśród członków związku. W najbliższych
planach znajduje się organizacja wycieczki na skoki narciarskie
do Czech i następnie wiosną zwiedzanie sztolni Walimskich.

Ø       Trwają prace nad projektem kalendarza ściennego na 2005r.
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dla członków związku. Przypominamy, że będzie to rok
jubileuszowy - XXV rocznica wydarzeń sierpnia 1980 roku oraz
powstania NSZZ "Solidarność". Z tej okazji w budżecie
uwzględniono kwotę na zakup okolicznościowego upominku dla
każdego członka "Solidarności" w kopalni. Postanowiono również
zorganizować zabawy jubileuszowe 29 stycznia 2005 roku w
GDK „Kubuś” w trzech salach – z dwoma orkiestrami oraz
muzyką mechaniczną. Szczegóły wkrótce na plakatach w
naszych gablotach związkowych.

Ø       W miesiącu grudniu wzorem roku ubiegłego w związku z
wypłatą dodatkowej nagrody barbórkowej oraz otrzymaniem
bonów towarowych zapomóg nie udzielamy. Wszystkie podania
zostaną rozpatrzone w   m-cu styczniu.

Ø       13 grudnia mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu
wojennego. W związku z tym zapraszamy osoby zainteresowane
uczczeniem tej ważnej daty do uczestniczenia w uroczystej mszy
św. w intencji ofiar stanu wojennego zorganizowanej przez naszą
Komisję wspólnie z Komisją Międzyzakładową NSZZ
"Solidarność" Elektrowni Turów S.A. w kościele p.w. Św. Józefa
Robotnika w Zgorzelcu w dniu 12.12.2004r. o godz. 18.00. We
mszy św. uczestniczyć będą poczty sztandarowe oraz orkiestra.

przygotował: M. Dołkowski

 

TALONY NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

    Wszystkich pracowników KWB "Turów" informujemy, że  w skutek
wspólnego wystąpienia czterech z pięciu działających w spółce organizacji
związkowych Zarząd KWB "Turów" wyraził zgodę na rozdysponowanie
bonów na zakupy sfinansowanych ze środków ZFŚS w kwotach: do 14
kateg. zaszeregowania 420 zł, powyżej 14 kat.zasz. 360 zł.
Niezrozumiałym jest osobne wystąpienie o talony NZZG pomimo
wcześniejszych wspólnych ustaleń w tej sprawie wszystkich pięciu
organizacji związkowych.

 

                     VII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" do
Sanktuarium matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

    Wszystkich członków NSZZ "Solidarność" przy KWB "Turów" S.A.
informujemy, że od dnia 12.04.2005r w Biurze Komisji przyjmowane są
zapisy wszystkich chętnych do uczestnictwa w VII Ogólnopolskiej
Pielgrzymce NSZZ "Solidarność" do Sanktuarium matki Boskiej Bolesnej
Królowej Polski w Licheniu. Wyjazd nastąpi w dniu 24.04.2005r o godz
1.00 z Bogatyni /1 autobus/. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 773 6170.

Motto przewodnie Pielgrzymki: NSZZ "Solidarność" zawsze wierna Bogu
i Ojczyźnie.
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Termin: 24 kwietnia 2005r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW DO
ZARZĄDU KWB TURÓW S.A. 17-23.03.2005r

     Wszystkich pracowników KWB "Turów" S.A. informujemy że na
podstawie uchwał Rady Nadzorczej z 02 luty 2005r. w dniu 28.02.2005
roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej do
przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników do Zarządu KWB
"Turów" S.A. (Przez ostatnie 4 lata przedstawicielem pracowników
wybranym przez ponad 70% załogi jest mgr inż. Stanisław Żuk)
Członkowie Komisji wybrali główną Komisję Wyborczą w składzie

- Dołkowski Marek - przewodniczący,

- Oszust Andrzej - wiceprzewodniczacy

- Lisowski Wacław - sekretarz

Komisja ustaliła harmonogram wyborów (termin wyborów :17-23.03.2005r)
oraz dokonała podziału spółki na Okręgowe Komisje Wyborcze. Siedziba
Głównej Komisji Wyborczej mieści się w budynku TT /II piętro)

Wykaz okręgów, siedzib lokali oraz składy osobowe Okręgowych
Komisji Wyborczych

do przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników do
Zarządu Spółki KWB "Turów" S.A.

Nr OKRĘG WYBORCZY
SIEDZIBA
LOKALU

WYBORCZEGO

SKŁADY
OSOBOWE

OKRĘGOWYCH
KOMISJI

WYBORCZYCH

I.
IW, WKP, WT, pb, pe, pl, pm,
pp, ps

Budynek IW,
pok. nr 15

- Szlesicki
Waldemar - Przew.
- Milkowska Maria
- Brylska Ewa
- Skowrońska Iwona

II. TZ, ZG, g-2, z-1, ee-1, ep
Stołówka na
Pochylni V

- Małaszewska
Bożena - Przew.
- Cisek Andrzej
- Sadowy Zbigniew
- Markowski
Sebastian

III. ZZ, ee-2, ez, mm-3, z-2, z-3
Budynek łaźni
zwałów
(stołówka)

- Klinicki Stanisław -
Przew.
- Szydłowski Bogdan
- Stoch Anna
- Pakuła Stanisław

IV. ZTiST
Świetlica BP
(ZTiST)

- Walczak Izydor -
Przew.
- Dobosz Zdzisław
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- Trzciński Tomasz
- Tyszkiewicz
Bogumił

V.
GKW, TA, ZM-I, ZW, a-1, a-2,
e-1, e-2, g-1, g-5, m-3, wo, gc

Stołówka oddz.
a-1

- Solecki Grzegorz -
Przew.
- Chyła Franciszek
- Dworzyński Marek
- Pawluczuk Jerzy

VI.

D, DA, AZR, AŁ, AG, AP, AS,
DBZ, BO, BT, DE, DI, DK, DN,
DR, DRW, DT, EE, EF, EG, EK,
EP, ET, EZP, FF, FI, FK, FR,
FZ, GG, gl, GM, GO, GT, GZ,
IN, IT, ME, MKT, SO, TC, TEM,
TG, TI, TŁ, TT, ZE, g-3

Sala Zborna
KWB "Turów"
S.A.

- Butra Zygmunt -
Przew.
- Wójcik Henryk
- Wójcik Jadwiga
- Paduch Zbigniew
- Lewandowska
Krystyna

VII.

DB, EH, HG, HM, HZ, MB, MK,
MR, NM, NP, NZ, WN, ge,
ne-2, nm-2, nz-1, nz-2, nz-3,
nz-4, wt

Świetlica oddz. ge

- Szczasiuk
Bogusław - Przew.
- Huk Andrzej
- Bodo Mirosław
- Cyrta Henryk

VIII.
ZM-II, es, mm-1, mm-2,
nm-1, nm-3, eo, wp

Świetlica mm-1
(ZM-II)

- Stefański
Mieczysław - Przew.
- Kurek Marian
- Jarosz Stanisław
- Makarek Tadeusz

IX.
AH, AO, KG, KGK, TSP, m-1,
nz-5, nz-6, z-6, DWR "Zgoda",
OWiSW "Witka"

Komisja
Objazdowa (Sala
Zborna)

- Piwnicki Bogusław
- Przew.
- Brzeziński Ryszard
- Krasiński Jan
- Hetnar Krystyna

 

HARMONOGRAM WYBORÓW

Termin wyborów 17.03.-23.03.2005 r.

Lp. Czynność Termin * Miejsce

1.

Ukonstytuowanie się Głównej
Komisji Wyborczej, ustalenie
harmonogramu wyborów,
dokonanie podziału Spółki na
okręgi i ustalenie składu
osobowego okręgowych
komisji wyborczych

28.02.2005r.

sala
konferencyjna (nr
219)
budynek Zarządu

2.

Podanie do wiadomości załogi
harmonogramu wyborów,
miejsca siedzib lokali
wyborczych, godzin
głosowania i sposobu
głosowania

28.02.-01.03.2005r.

komórki
organizacyjne,
Biuletyn Turowa,
rozgłośnia
zakładowa

3.

Wydawanie druków zgłoszeń
kandydata na przedstawiciela
załogi do Zarządu KWB
"Turów" S.A. oraz list osób
popierających kandydata

02.03.-15.03.2005r.
siedziba Głównej
Komisji Wyborczej
600-1400
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4.

Termin przyjmowania
zgłoszeń kandydatów na
przedstawiciela załogi do
Zarządu KWB "Turów" S.A.
oraz list osób popierających
kandydata

02.03.-15.03.2005r.
Siedziba Głównej
Komisji Wyborczej
6.00-14.00

5.
Udostępnienie do wglądu list
wyborczych (spisu wyborców)

10.03.-11.03.2005r.

lokale
Okręgowych
Komisji
Wyborczych
6.00-14.00

6.
Termin zgłaszania reklamacji
dotyczących spisu wyborców

14.03.-15.03.2005r.
Siedziba Głównej
Komisji Wyborczej
6.00-14.00

7.

Ogłoszenie listy kandydatów
na przedstawiciela
pracowników do Zarządu KWB
"Turów" S.A.

16.03.2005r.

komórki
organizacyjne,
Biuletyn Turowa,
rozgłośnia
zakładowa

8.
Wybory przedstawiciela
pracowników do Zarządu KWB
"Turów" S.A.

17.03.-22.03.2005r.
23.03.2005

lokale
Okręgowych
Komisji
Wyborczych
5.50-14.00
5.50-12.00

9.
Zgłaszanie skarg i reklamacji
dotyczących przeprowadzenia
wyborów.

24.03.-25.03.2005r.
Siedziba Głównej
Komisji Wyborczej
6.00-14.00

10.
Ogłoszenie wyników wyborów
przedstawiciela pracowników
do Zarządu KWB "Turów" S.A.

30.03.2005r.

komórki
organizacyjne,
Biuletyn Turowa,
rozgłośnia
zakładowa

* z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt

Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" przy KWB "Turów" S.A. podaje do
wiadomości terminy zapisów na bilety rozgrywek ligowych i pucharowych K.S.
Turów w sezonie 2004/2005 w hali w Zgorzelcu.

Zgłoszeń należy dokonywać w określonym w poniższej tabeli dniu począwszy
od 6.00 telefonicznie /6170/ lub osobiście /biuro Komisji w budynku dyrekcji/

 

L.P. TERMIN MECZU ZAPISY OD: Gospodarze Goście
1 24-11-2004 15-11-2004 Turów

Zgorzelec
Unia/Wisła Tarnów

2 27-11-2004 15-11-2004 Turów
Zgorzelec

SSA Ostrów

3 08-12-2004 29-11-2004 Turów
Zgorzelec

SSA Ostrów

4 11-12-2004 29-11-2004 Turów
Zgorzelec

Czarni Słupsk

5 29-12-2004 20-12-2004 Turów
Zgorzelec

Trefl Sopot
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6 08-01-2005 20-12-2004 Turów
Zgorzelec

Śląsk Wrocław

7 22-01-2005 10-01-2005 Turów
Zgorzelec

Noteć Inowrocław

8 05-02-2005 24-01-2005 Turów
Zgorzelec

AZS Koszalin

9 09-02-2005 24-01-2005 Turów
Zgorzelec

Noteć Inowrocław

10 19-02-2005 07-02-2005 Turów
Zgorzelec

Unia/Wisła Tarnów

11 05-03-2005 21-02-2005 Turów
Zgorzelec

Polonia Warszawa

12 19-03-2005 07-03-2005 Turów
Zgorzelec

WTK Włocławek

     

 

 

 
STRONAGŁÓWNA 

 
ZASIŁKI 

 
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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