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Kole¿anki i Koledzy.
Pragnê zakomunikowaæ,  ¿e 
p o s t a n o w i l i œ m y  w y d a w a æ  
cyklicznie nasz zwi¹zkowy 
biuletyn. Nasuwa siê pytanie 
dlaczego?. Pierwszym powodem 
jest zaniechanie wydawania, z 
polecenia BOT Górnictwo i 
Energetyka S.A. „Biuletynu 
T u r o w a ”  a  t y m  s a m y m  
o g r a n i c z e n i e  m o ¿ l i w o œ c i  
p r z e k a z y w a n i a  i n f o r m a c j i  
zwi¹zkowych. Drugi powód jest 
równie oczywisty. Bêdziemy 
informowaæ i ujawniaæ wszystkie poczynania naszego nowego 
w³aœciciela - BOT-u o jego „oszczêdnoœciach”, które tak maj¹ 
pomóc kopalni i nam pracownikom. 
Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e jak do tej pory s³yszymy o 
oszczêdnoœciach BOT-u wy³¹cznie w potencjale ludzkim, czyli 
Program Dobrowolnych Odejœæ i g³oœna ju¿ restrukturyzacja. 
Niestety za to ma³o wiemy o likwidacji kontraktów 
d³ugoterminowych i krajowym planie rozdzia³u uprawnieñ do 
emisji dwutlenku wêgla, gdzie jak wiadomo mo¿emy du¿o 
straciæ jako grupa BOT. Czy oszczêdnoœciami nazwaæ mo¿na 
wydzier¿awienie kamienicy w £odzi za kwotê 100 tys. z³ 
miesiêcznie plus 9 mln z³ na poczet remontu?.
O tych wszystkich wydarzeniach bêdziemy informowaæ za³ogê, 
bo uwa¿amy, ¿e taka jest nasza powinnoœæ i odpowiedzialnoœæ za 
zak³ad pracy i jego pracowników.

Zapewne w pierwszym numerze naszego biuletynu nie 
unikniemy drobnych  b³êdów i “chochlików drukarskich” za co z 
góry przepraszamy. Mamy nadziejê, ¿e w miarê kolejnych wydañ 
biuletyn bêdzie coraz ciekawszy i bardziej profesjonalnie 
wydawany. Nie ukrywamy, ¿e liczymy równie¿ na Wasz¹ pomoc. 
Wszelkie uwagi dotycz¹ce wydawnictwa oraz ciekawe pomys³y 
przyjmowaæ bêdziemy z ¿yczliwoœci¹. 

Poniewa¿ kolejny 
numer naszego biuletynu 
uka¿e siê ju¿ po Barbórce, 
korzystaj¹c z okazji pragnê 
z³o¿yæ w imieniu Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ 
„Solidarnoœæ” przy BOT 
KWB Turów S.A. z okazji 
Œ w i ê t a  G ó r n i c z e g o  
wszystkim cz³onkom naszej 
organizacji zwi¹zkowej oraz 
ich rodzinom wyrazy szacunku i uznania. Niech 
Œwiêta Barbara da Wam i Waszym rodzinom wiele 
³ask, zdrowia i pomyœlnoœci. Z górniczym  
pozdrowieniem „Szczêœæ Bo¿e”.

Przewodnicz¹cy MOZ NSZZ “Solidarnoœæ”
przy BOT KWB TURÓW S.A.

Wojciech Ilnicki

Warsztaty Naprawcze - czy naprawdê chcemy siê tego pozbyæ?

W ostatnim okresie w kopalni za³oga du¿o dyskutuje na temat 
tzw. restrukturyzacji i wydzielania spó³ek. Prowadzona od pewnego 
czasu restrukturyzacja wewnêtrzna polega generalnie na ³¹czeniu 
oddzia³ów o podobnym profilu dzia³alnoœci np. likwidacja oddzia³u wz i 
przekazanie ludzi i sprzêtu do oddzia³ów wulkanizacyjnych. 
Zasadniczym celem tego rozwi¹zania jest usprawnienie zarz¹dzania i 
bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonego potencja³u 
ludzkiego i maszynowego. Natomiast wydzielanie spó³ek polega na 
wy³anianiu ze struktury Spó³ki Matki tzw. Spó³ki zale¿ne - Spó³ki córki.
Przyk³ad Spó³ka TURMED. Prowadzona restrukturyzacja mo¿e w 
przysz³oœci prowadziæ równie¿ do wy³aniania podmiotów zale¿nych od 
spó³ki Matki. Po prostu pierwszy etap to zgromadzenie potencja³u 
zdolnego w przysz³oœci do samodzielnego funkcjonowania, a 
nastêpnym etapem mo¿e byæ wy³onienie z macierzystej struktury. W 
przypadku wy³onionych spó³ek trudno doszukiwaæ siê spo³ecznych a 
równie¿ ekonomicznych efektów, czego bezpoœrednim przyk³adem s¹ 
spó³ki wy³onione ze struktury BOT Elektrownia Turów SA. NSZZ 
"Solidarnoœæ" stoi na stanowisku, ¿e wy³anianie tzw. spó³ek córek nie ma 
¿adnego uzasadnienia, czego dobitnym przyk³adem jest raport NIK, 
który obna¿y³ system i wskaza³ na bezzasadnoœæ i brak korzyœci 
ekonomicznych tego procesu przeprowadzonego na terenie ca³ego kraju. 
Obecnie w Naszej Spó³ce jest powo³anych kilka zespo³ów roboczych do 
przygotowania priorytetów w zakresie restrukturyzacji, a nastêpnie 
wszczêcia procedury wy³¹czania spó³ek zale¿nych. Miêdzy innymi 
prowadzone s¹ prace zwi¹zane nad wy³¹czeniem ZTiST, Bazy 
Transportowej oraz bazy socjalno-bytowej. Prowadzone s¹ równie¿ 
prace nad restru-kturyzacj¹ Warsztatów Naprawczych. Za³oga kopalni 
patrzy z zaniepokojeniem na wszystkie te czynnoœci.

 
 

Podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarnoœæ"przy 
KWB “Turów” S.A., które odby³o siê w kwietniu bie¿¹cego roku 
Delegaci w g³osowaniu jednog³oœnie przyjêli stanowisko o braku 
celowoœci wy³aniania jakichkolwiek spó³ek ze struktury BOT KWB 
Turów S.A. Przyjêta Uchwa³a i Stanowisko przez delegatów s¹ 
klarowne i wyra¿aj¹ brak akceptacji zwi¹zku do jakichkolwiek 
przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Zwi¹zek stoi na stanowisku, ¿e w 
obecnym okresie nie ma przes³anek umo¿liwiaj¹cych samodzielne 
funkcjonowanie takich spó³ek w sposób efektywny.

NSZZ
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Program Dobrowolnych Odejœæ, jest ju¿ faktem, ale 
mo¿e kilka zdañ na ten temat. Pod tym tytu³em ukryta jest chytra 
myœl, to znaczy, ¿e za pewn¹ kwotê zgodn¹ z ustalonym przez 
pracodawców regulaminem, pracownik deklaruje siê na 
dobrowoln¹ rezygnacjê z dalszej pracy. Jest to sprytny sposób na 
ominiêcie zapisów zawartych w Umowie Spo³ecznej, która 
gwarantuje pracownikom grupy BOT 10 letnie zatrudnienie w 
holdingu. Wynegocjowane gwarancje wraz zabezpieczeniami 
finansowymi przed ewentualnymi zakusami dotycz¹cymi zwolnieñ 
z pracy pracowników by³y w okresie negocjacji nad umow¹ jednym 
z najtrudniejszych elementów. Wiêc znaleziono sposób, w³aœnie 
przez stworzenie zachêty w postaci œrodków finansowych na 
dobrowoln¹ rezygnacjê z dalszej pracy. Strona spo³eczna stoi na 
stanowisku, ¿e to rozwi¹zanie, a w szczególnoœci w przypadku 
kopalñ  jes t  n iepotrzebnym i  zarazem kosztownym 
przedsiêwziêciem. Generaln¹ zasad¹, która by³a istot¹ programu jest 
dokonanie zmniejszenia zatrudnienia w poszczególnych spó³kach 
BOT. Niestety jest to koncepcja zarz¹du BOT Górnictwo i 
Energetyka, któr¹ spó³ki mia³y obowi¹zek wdro¿enia. Nasza 
organizacja uwa¿a, ¿e najwa¿niejsza jest dla cz³owieka mo¿liwoœæ 
pracy i godziwe wynagrodzenie za œwiadczenie tej pracy. Chêæ 
udzia³u w programie w BOT KWB Turów S.A. wyrazi³o ponad 500 
osób. W grupie tej jest oko³o70% osób, które naby³y uprawnienia 
emerytalne, pozosta³a czêœæ niestety s¹ to osoby w wieku 
produkcyjnym. Dla porównania w kopalni Be³chatów chêæ udzia³u 
w programie zadeklarowa³o ponad 800 pracowników. Po analizie 
danych wynika, ¿e w stosunku do iloœci zatrudnionych w naszej 
spó³ce procent osób chêtnych do udzia³u w programie PDO jest 
najwy¿szy. Natomiast w elektrowni Turów udzia³ w programie 
pracowników jest w porównaniu do kopalni wielokrotnie ni¿szy. 
Stan ten mo¿e œwiadczyæ o dwóch aspektach: 
-  proces starzenia siê za³ogi jest mocno zaawansowany;
- osi¹gane dochody finansowe w stosunku do innych spó³ek BOT s¹ 
ni¿sze. 
Po analizie œrednich wynagrodzeñ w poszczególnych spó³kach z 
przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e jesteœmy na szarym koñcu. 
Zwi¹zek Zawodowy NSZZ "Solidarnoœæ" stoi na stanowisku, ¿e 
Zarz¹d Spó³ki powinien poczyniæ starania o wyrównanie, a 
przynajmniej zbli¿enie siê poziomu œredniego wynagrodzenia w 
Naszej Spó³ce do œrednich wynagrodzeñ uzyskiwanych w 
pozosta³ych spó³kach BOT .
Do czego przyczyni siê wprowadzony PDO oka¿e ¿ycie. ¯ycie 
równie¿ poka¿e, czy s³usznie zastosowano to rozwi¹zanie. Na razie 
dostrzegalne s¹ tylko braki kadrowe na ró¿nych odcinkach 
produkcyjnych. 
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W dniach 27-29 wrzeœnia w kopalni odby³y siê wyjazdowe 
obrady Dolnoœl¹skiej Rady Ochrony Pracy z siedzib¹ przy 
Okrêgowym Inspektoracie Pracy we Wroc³awiu.
Pierwszego dnia obrad omawiano wypadkowoœæ w górnictwie, 
przyczyny ich powstawania oraz prowadzenie analiz wypadkowych. 
Omawiano zagadnienia powstawania chorób zawodowych i metody 
im przeciwdzia³ania.
Kolejny dzieñ narady poœwiêcony by³ w ca³oœci problematyce 
ochrony pracy w kopalni Turów.
Omówiono stan wypadkowoœci oraz zastosowane dzia³ania w 
zakresie eliminacji lub minimalizacji zagro¿eñ œrodowiska pracy w 
kopalni, których wyniki  powinny byæ widoczne  w przysz³oœci.
Przedstawiane rozwi¹zania wdra¿ane z zakresu bhp w kopalni 
przyjête zosta³y z zaciekawieniem i uwag¹ cz³onków Rady, co by³o 
widoczne w dalszej dyskusji.
Na zaproszenie cz³onków Rady w obradach czynnie uczestniczy³ 
Przewodnicz¹cy kopalnianej “Solidarnoœci” Wojciech  Ilnicki.
Mi³ym akcentem tego dnia by³o wyró¿nienie ZSIP Waldemara 
Bohonosa przez Okrêgowego Inspektora Pracy Marka Wêgrzyna 
dyplomem wyró¿nienia „Najaktywniejszego Spo³ecznego 
Inspektora Pracy na Dolnym Œl¹sku”.
Ostatni dzieñ pobytu goœcie spêdzili na zwiedzaniu odkrywki, 
ogl¹dano miêdzy innymi koparkê K-11 i K-7. 
Podziwiano równie¿ panoramê kopalni z tarasu widokowego.
Goœcie wynieœli mi³e wra¿enia  w zakresie prowadzonych dzia³añ na 
rzecz poprawy warunków pracy za³ogi BOT KWB Turów S.A.

Na zdjêciu uczestnicy Rady Ochrony Pracy podczas pami¹tkowego zdjêcia w 
BOT KWB Turów S.A. na odkrywce przy K-11 wraz z ZSIP W. Bohonosem.

2 wrzeœnia 2005 roku na Uroczystym Jubileuszowym ZjeŸdzie Delegatów NSZZ 
"Solidarnoœæ" Regionu Jelenia Góra nasza Miêdzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa oraz jej  przew. 
Wojciech Ilnicki zostali uhonorowani przez Zarz¹d Regionu Jeleniogórskiego NSZZ “Solidarnoœæ” 
medalami pami¹tkowymi wydanymi przez Mennicê Pañstwow¹ S.A. na zlecenie Komitetu 
Honorowego Obchodów 25 rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych i powstania NSZZ 
"Solidarnoœæ". Wszystkim cz³onkom przypominamy, ¿e jesteœmy najwiêksz¹ i najbardziej prê¿nie 
dzia³aj¹c¹ organizacj¹ zrzeszon¹ w  jeleniogórskiej “Solidarnoœci”..
Awers: 21 postulatów wpisanych na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO
Rewers: daty symbolizuj¹ce wydarzenia zapocz¹tkowane Sierpniem 1980r. 
Materia³: miedŸ srebrzona, oksydowana. Nak³ad 3600 szt.

KOMENTARZ INTERNAUTY:
...na koniec starzy wyprawili sobie wesele, kosztem tych co zostaj¹. 
Odchodz¹ robotnicy- emeryci i tak by odeszli w 2006r, zmusza³a ich ustawa 
górnicza. Zakres robót pozosta³ na tych co zostaj¹, a dla biur nowe 
komputery i klimatyzacje. Po latach powiedz¹ ¿e oni te¿ górnicy. Kiedyœ 
brygada liczy³a 8-10 osób. dzisiaj 3-4 osoby musz¹ zrobiæ to samo, a w 
biurach przyby³o i osób i komputerów i nie radz¹ sobie. Zarz¹d siê cieszy- 
wydajnoœæ roœnie, a jakby zwalnia³a to robotnikowi przyprawi siê œmig³o do 
dupy. Ale jak do¿yje emerytury to dopiero bêdzie le¿a³ ......... oby nie w dole.

Medal z okazji 25 rocznicy podpisania Porozumieñ
Sierpniowych i powstania NSZZ "SOLIDARNOŒÆ”

KALENDARZE DLA CZ£ONKÓW ZWI¥ZKU

Zwi¹zkowców NSZZ “Solidarnoœæ” przy BOT KWB TURÓW 
S.A.informujemy, ¿e wzorem lat  ubieg³ych Komisja 
Miêdzyzak³adowa zamówi³a kalendarze œcienne trójdzielne na 2006 
r. dla ka¿dego z cz³onków. Kolorowe kalendarze odebraæ bêdzie 
mo¿na pod koniec grudnia w biurze Komisji lub u przewodnicz¹cych 
oddzia³owych.
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W roku bie¿¹cym przypad³a XXV rocznica powstania Zwi¹zku Zawodowego "Solidarnoœæ". Obchody rocznicy powstania 

zwi¹zku odby³y siê w ró¿nych miejscowoœciach, g³ówne uroczystoœci z udzia³em wielu goœci zagranicznych odby³y siê w dniu podpisania 
porozumieñ sierpniowych w Gdañsku. W tym numerze 
poœwiêcamy miejsce na przypomnienie historii powstania 
zwi¹zku w kopalni w odniesieniu do wydarzeñ sierpnia 80 r.

W nastêpnych numerach rubryka bêdzie poœwiêcona 
przybli¿eniu czytelnikom kolejnych etapów najnowszej historii 
Polski od czasu zakoñczenia  II wojny œwiatowej po dzieñ 
dzisiejszy.
W tym numerze pragniemy z³o¿yæ ho³d ludziom, którzy nigdy 
nie pogodzili siê z utrat¹ suwerennoœci Polski po uk³adzie 
Ja³tañskim.
Ten numer dedykujemy w roku rocznicy powstania zwi¹zku 
ludziom odwa¿nym, którzy zak³adali zwi¹zek w kopalni.

Na zdjêciu obok: przedstawiciele naszej organizacji zwi¹zkowej - 
uczestnicy obchodów XXV lecia “Solidarnoœci” w Gdañsku z 
Prezydentem IV RP Lechem Kaczyñskim oraz Prezesem PiS-u 
Jaros³awem Kaczyñskim.
Ni¿ej: przy bramie Stoczni Gdañskiej.

Po wielu czarnych latach ucisku komunistycznego, a 
zarazem po wielu zrywach wolnoœciowych narodu, w sierpniu 1980r 
robotnicy wybrze¿a pomni wydarzeñ grudnia 1970r., podejmuj¹ strajk na 
terenie Stoczni Gdañskiej. Utar³o siê powszechnie w polskim 
spo³eczeñstwie, ¿e droga do wolnej demokratycznej Polski rozpoczê³a siê 
31 sierpnia 1980 roku, gdy Lech Wa³êsa swoim d³ugim d³ugopisem 
podpisywa³ Porozumienia Gdañskie z rz¹dem PRL. Nie do koñca jest to 
prawd¹. Po og³oszeniu 30 czerwca 1980 roku podwy¿ki "niektórych" 
gatunków miês i wêdlin, a tak¿e podaniu informacji, ¿e "podwy¿k¹ objête 
s¹ przetwory miêsne w bufetach i sto³ówkach robotniczych", ju¿ 
nastêpnego dnia robotnicy polscy zareagowali. 1 lipca wybuch³y strajki w 
ZM "Ursus", Sanockiej Fabryce Autobusów "Autosan" Tarnowskiej 
Fabryce "Ponar", WSK "Mielec" i zak³adach "Polmo" w Tczewie. W  
nastêpnych dniach lipca 1980 roku do³¹czy³y do nich Huta "Warszawa", 
Mera Centrum "Polkolor", Zak³ady lniarskie "Stella", WSK "Œwidnik", 
Fabryka Samochodów Ciê¿arowych w Lublinie. Do strajku przystêpuj¹ 
kolejne zak³ady w Lublinie i województwie lubelskim. Strajkuje tam 177 
zak³adów zatrudniaj¹cych 80 tysiêcy ludzi. Sparali¿owane zostaj¹ trasy 
kolejowe w wyniku blokady wêz³ów w Lublinie i Dêblinie. 19 lipca 

przerywa pracê Huta "Stalowa Wola", a cztery dni póŸniej Zak³ady H. Cegielskiego w Poznaniu. Na pocz¹tku sierpnia kilkanaœcie zak³adów 
strajkuje w £odzi. 14 sierpnia rozpoczyna siê strajk w Stoczni Gdañskiej. 18 i 19 sierpnia rozpoczynaj¹ siê akcje protestacyjne w Szczecinie i 
Elbl¹gu. Noc 28 na 29 sierpnia górnicy z kopalni Manifest Lipcowy spêdzaj¹ na rozmowach, których efektem jest przyst¹pienie do akcji 
strajkowej. 31 sierpnia w³adze PRL-u podpisuj¹ porozumienie ze strajkuj¹cymi robotnikami i wyra¿aj¹ zgodê na utworzenie "Wolnych 
Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych", które po utworzeniu przybieraj¹ nazwê "Solidarnoœæ".

Jak powsta³a “Solidarnoœæ” w KWB “Turów”
Po podpisaniu porozumieñ sierpniowych ( 31.sierpnia.1980r) robotnicy w KWB ,,Turów" zadeklarowali chêæ za³o¿enia wolnych 

zwi¹zków zawodowych. Na terenie kopalni i w przyleg³ych do niej zak³adach zaczê³y organizowaæ siê grupy pracowników, których celem 
by³o za³o¿enie Wolnych Zwi¹zków Zawodowych. W miesi¹cu wrzeœniu 1980 roku.na terenie KWB Turów powsta³o piêæ grup inicjatywnych, 
które deklarowa³y wolê za³o¿enia Wolnych Zwi¹zków Zawodowych w kopalni Turów. W SOWI- (Samodzielny Oddzia³ Wykonawstwa 
Inwestycyjnego) czynnie dzia³ali  E. Kowalczyk, R. Kowalczyk,. J. Sukiennik, J. Flis. Natomiast w ZT i ST  M. Nowosielski i E. Knurek, na 
terenie zwa³ów organizacj¹ zajmuje siê E. Szulc i W. Hrynkiewicz . W Warsztatach Naprawczych w tworzeniu komórek zwi¹zku w ówczesnym 
czasie aktywnie brali udzia³ W. Klebaniuk, K. Grzelak i I. Sosnowski. Powstaje tak¿e ko³o przy Administracji kopalnianej, którego 
za³o¿ycielem jest A. ¯uber. Taki stan iloœci kó³ wi¹za³ siê z koniecznoœci¹ utworzenia stosownej struktury zwi¹zku.  W tym celu zosta³y 
powo³ane Komitety Za³o¿ycielskie w SOWI i Kopalni.  W SOWI wówczas, jako wydzielonej komórce organizacyjnej kopalni na pocz¹tku 
miesi¹ca paŸdziernika przeprowadzono zebrania wyborcze, które wy³oni³o Komisjê Zak³adow¹. W jej sk³ad weszli: E. Kowalczyk  
Przewodnicz¹cy, R. Lorenc, J. Chojnowski,i J. Glas. Natomiast w sk³ad kopalnianego Komitetu Za³o¿ycielskiego weszli: E. Szulc  
przewodnicz¹cy, cz³onkowie: W³adys³aw Klebaniuk, Kazimierz Grzelak, Ireneusz Sosnowski, Andrzej ¯uber, Wac³aw Hrynkiewicz,
W dniu 19 grudnia 1980 rok odby³o siê zebranie delegatów wszystkich kó³ kopalnianych, na którym wybrano na przewodnicz¹cego Komisji 
Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ Józefa Ziêtka.W takim sk³adzie osobowym organizacja NSZZ Solidarnoœæ w KWB Turów prowadzi³a 
dzia³alnoœæ do 13 grudnia 1981roku, dnia w którym og³oszono wprowadzenie stanu wojennego. W nocy zostali internowani Józef Ziêtek, 
Wac³aw Hrynkiewicz, Kazimierz Grzelak.  W okresie póŸniejszym zosta³ internowany równie¿ Edward Kowalczyk. Tej samej nocy oko³o 
godziny  trzeciej nad ranem do biura Solidarnoœci przyby³o dwóch  cz³onków zwi¹zku - Flis J i Kowalczyk E,  którzy ju¿ wiedzieli o 
zatrzymaniu cz³onków Prezydium. Zamiarem ich by³o podjêcie próby interwencji w sprawie zatrzymanych osób oraz zabezpieczenia mienia 
zwi¹zkowego. Z zamierzeñ tych uda³o siê tylko wynieœæ i ukryæ sztandar zwi¹zku, mienie i dokumentacja zosta³y skonfiskowane przez SB. 
Cdn



Wysokoœæ œwiadczeñ statutowych i innych 
zasi³ków NSZZ  "Solidarnoœæ" przy BOT KWB 

Turów S.A.

Zasi³ki statutowe
- z tytu³u urodzenia dziecka: ..........................300 z³;
- z tytu³u zgonu cz³onka rodziny: ...................200 z³; 
- z tytu³u zgonu cz³onka zwi¹zku: ..................600 z³. 

Inne zasi³ki
- odprawa emerytalna (sta¿ 2 - 6 lat): .............400 z³;  
- odprawa emerytalna (sta¿ 6 - 12 lat): ........... 500z³;
- odprawa emerytalna (sta¿ powy¿ej 12 lat): . 600z³;
- odprawa rentowa: .......50% odprawy emerytalnej
- zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego: ..................400 z³;
- dofinansowanie imprezy oddzia³owej: ...........30 z³;
- wi¹zanka pogrzebowa: do .............................150 z³;

Ponadto 
Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla 
dzieci pracowników - cz³onków zwi¹zku (max. 2 razy w 
roku: raz w miesi¹cach letnich i raz w miesi¹cach 
zimowych) w wysokoœci 60 z³ na ka¿de dziecko. W 
przypadku przynale¿noœci do naszego zwi¹zku obojga 
rodziców dofinansowanie przys³uguje ka¿demu z nich.

Zmiany w Zak³adowym Funduszu
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Zak³adowe Organizacje Zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w BOT 
KWB Turów S.A. przy wspó³udziale pracowników Dzia³u AS 
dokona³y zmian do Regulaminu Zak³adowego Funduszu 
Œwiadczeñ Socjalnych 
1. wyjazd do sanatorium - pracownik uzyskuje dop³atê jak za urlop 
wypoczynkowy.
2. tzw. wczasy na w³asn¹ rêkê -pracownik zobowi¹zany jest do 
przedstawienia faktury VAT za dziesiêæ kolejnych dni 
kalendarzowych pobytu, dopuszcza siê  rachunki z kilku oœrodków. 
3. paczka dla chorego pracownika - pracownik mo¿e odebraæ 
paczkê do siedmiu dni  po powrocie z zasi³ku chorobowego.
4. Wprowadzono zapis udzielania po¿yczki z funduszu 
mieszkaniowego na tzw. kontynuacjê  budowy do wysokoœci 30 tys. 
z³.
5. Po¿yczkobiorca ma obowi¹zek przed³o¿enia do rozliczenia 
faktury VAT na zakupione materia³y  w wysokoœci 50% zaci¹gniêtej 
po¿yczki.

18 paŸdziernika Zarz¹d poinformowa³ organizacje 
zwi¹zkowe, ¿e za miesi¹c paŸdziernik premia wynosiæ bêdzie oko³o 
40%, co podniesie wymiar nagrody Barbórkowej, za miesi¹c 
listopad oko³o 30% oraz za miesi¹c grudzieñ tak¿e w wy¿szym 
wymiarze dopuszczalnym, który nie spowoduje przekroczenia 
ustalonego wskaŸnika wynagrodzeñ na 2005 rok.
Ustalono równie¿, ¿e wzorem lat ubieg³ych zostan¹ wydane 
pracownikom z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych 
bony towarowe /œwi¹teczne/ w zale¿noœci od posiadanej grupy 
zaszeregowania.
Przyjêto dwie grupy przydzia³u:
1. do 14 kategorii - 540 z³
2. powy¿ej 14 kategorii - 460 z³

“STYKOWE” WRÓÆ?“STYKOWE” WRÓÆ?“STYKOWE” WRÓÆ?“STYKOWE” WRÓÆ?
W dniu 16 wrzeœnia 2005 roku Przewodnicz¹cy dwóch  

najwiêkszych organizacji zwi¹zkowych NSZZ  "Solidarnoœæ" i 
NZZG zwrócili siê pisemnie do Zarz¹du BOT KWB Turów S.A.  o 
podjêcie rozmów  w kwestii tzw."dodatku stykowego".

Czym podyktowane by³o wyst¹pienie Przewodnicz¹cych ?
1. Czêste podnoszenie kwestii dodatku przez pracowników  
zatrudnionych bezpoœrednio na stanowiskach robtniczych  w ruchu 
zak³adu górniczego.
2. Dyspozycyjnoœæ i gotowoœæ do wykonywania obowi¹zków 
s³u¿bowych przez te grupy zawodowe przed oficjalnie ustalonym w 
Regulaminie Pracy czasem rozpoczêcia pracy.
3. Wykonywanie powierzonych obowi¹zków ponad ustalone w 
Kodeksie Pracy normy czasu pracy.

Wymienione elementy stanowi³y g³ówne przes³anki  wyst¹pienia 
do zarz¹du w celu podjêcia rozmów na rzecz ewentualnego 
wprowadzenia dodatku pieniê¿nego, który  bêdzie 
rekompensowaæ tym grupom zawodowym zwiêkszony limit 
czasu pracy.

Komisja Miêdzyzak³adowa wspieraj¹c najbardziej 
potrzebuj¹cych do koñca wrzeœnia bie¿¹cego roku udzieli³a 221 
zapomóg dla swoich cz³onków zwi¹zku oraz wyp³aci³a 
nastêpuj¹c¹. iloœæ œwiadczeñ statutowych i innych wynikaj¹cych z 
regulaminu finansowego NSZZ “Solidarnoœæ”:
1. Œwiadczenia statutowe - 125 osób,
2. Odprawy emerytalne i rentowe -55 osób,
3. Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego -22 osób,
4. Dofinansowanie kolonii i wczasów   908 osób,
5. Dofinansowania imprez oddzia³owych - 1549 osób.

NSZZ "Solidarnoœæ" udzieli³ dziewiêciu darowizn na 
szczytne cele, a mianowicie: na przeprowadzenie operacji dziecka, 
na rzecz Szpitala w Sieniawce, na budowê koœcio³a w Bogatyni oraz 
na organizacjê Dnia Kobiet. Zorganizowano równie¿ wyjazdy 
rekreacyjne do Pragi i dwukrotnie na grzybobranie. Du¿ym 
zainteresowaniem cieszy³ siê wyjazd na mecz eliminacyjny 
Mistrzostw Œwiata w pi³ce no¿nej Polska  Austria w Chorzowie 
oraz do Sopotu na mecz pó³fina³owy “play off” dru¿yny K.S. 
“Turów” z “Prokomem Trefl” w EBL. 
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PRZYPOMINAMY !!PRZYPOMINAMY !!
=== W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem przypominamy 
cz³onkom zwi¹zku,¿e w miesi¹cu listopadzie  porad prawnych 
cz³onkom „Solidarnoœci” nieodp³atnie udziela Kancelaria Radców 
Prawnych sp. cywilna Jacek OœliŸlok & Henryk £ukaszewski z 
Jeleniej Góry w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ 
"Solidarnoœæ" przy BOT KWB Turów S.A. /budynek dyrekcji/ ” w 
dniach 15.11 oraz 29.11 w godz. 9.00 - 12.00. ZAPRASZAMY!
=== Przypominamu równie¿ o odwiedzinach naszej strony 
internetowej: gdzie na bie¿¹co 
mo¿na œledziæ prace i poczynania naszej Komisji.
=== Wszelkie uwagi i propozycje - piszcie do nas na adres:

http://www.republika.pl/soltur

 
soltur@poczta.onet.pl

 

NUMER CA£KOWICIE SFINANSOWANY I REDAGOWANY PRZEZ 
KOMISJÊ MIÊDZYZAK£ADOW¥. EWENTUALNYCH SPONSORÓW 

PROSIMY O KONTAKT TEL. 773-6170

Z OSTATNIEJ CHWILI:
24 paŸdziernika ustêpuj¹cy Rz¹d zwróci³ siê do Trybuna³u 

Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie za niezgodnej z 
konstytucj¹ ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (FUZ), która to ustawa przed³u¿a³a 
prawa górników do przechodzenia na wczeœniejsz¹ emeryturê. 
Skargê do Trybuna³u skierowa³a minister Izabela Jaruga-Nowacka 
na wniosek premiera Marka Belki. 


