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W bie¿¹cym numerze naszego Biuletynu mam kilka dobrych 
informacji, które siê w tym okresie pojawi³y. Po pierwsze Zwi¹zkowcy 
ze wszystkich firm BOT-u przekazali ostry sygna³ w sprawie 
restrukturyzacji i prób wydzielania spó³ek. Cieszy wiêc wspólne 
stanowisko, bo przecie¿ w jednoœci si³a. Dostaliœmy równie¿ odpowiedŸ 
od Prezesa Skowroñskiego, która mo¿e nie jest dla nas spe³nieniem 
marzeñ, jednak pokazuje wolê Zarz¹du BOT do dialogu i porozumienia 
ze stron¹ spo³eczn¹. Oba pisma w Biuletynie.

Najwa¿niejsz¹ jednak informacj¹ jest zgoda wyra¿ona przez 
Rz¹d RP na powo³anie Zespo³u  Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla 
Brunatnego. Cieszy nas ten sukces zw³aszcza, ¿e osi¹gniêty po szeœciu 
latach starañ, jeden jedyny Rz¹d wykaza³ siê wol¹ dialogu spo³ecznego. 
Nie bêdzie wiêc ju¿ problemu na wyra¿anie stanowisk o naszych 
sprawach i w koñcu zrównamy siê z innymi bran¿ami. Czêsto bola³y 
wypowiedzi o nas wyra¿ane przez inne grupy z innych Zespo³ów.

Na koniec kilka s³ów o sprawach, które „trochê” mnie zdziwi³y. 
Koszykówka, kopalnia, karnety?! Myœla³em, ¿e „nie chcê ale muszê” to 
tylko Wa³êsa i pomy³ka! Inni te¿ siê ucz¹ i nagle pokochali kosza, pytanie  
tylko na jak d³ugo? Druga spraw¹ jest przyznana nagroda przez w³adze 
Zgorzelca i Görlitz dla Güntera Grassa  teraz kiedy wysz³a na jaw jego 
s³u¿ba w Waffen-SS. To chyba trochê nie na miejscu. Wybory blisko, 
mam nadziejê, ¿e wyborcy to znakomicie oceni¹.

Przew. Wojciech Ilnicki

W dniu 21 sierpnia 2006r. w Be³chatowie na swoim 
kolejnym posiedzeniu Spo³eczna Rada Konsultacyjna wystosowa³a 
stanowisko kierowane do Zarz¹du BOT GiE S.A. nst. treœci:

Spo³eczna Rada Konsultacyjna Spó³ek Grupy BOT na 
posiedzeniu w dniu 21.08.2006r jednoznacznie stwierdza, i¿ zapisy §18 
ust.6 Umowy Spo³ecznej z dnia 22.12.2004r. oraz §18 ust.4 Umowy 
Spo³ecznej z dnia 30.12.2004r. s¹ naruszane zarówno przez Zarz¹dy 
Spó³ek Grupy BOT jak i przez Zarz¹d BOT GiE S.A.

Zespo³y steruj¹ce -powo³ane przez BOT GiE S.A. - prowadz¹ 
zaawansowane dzia³ania maj¹ce na celu wydzielenie spó³ek 
kapita³owych w poszczególnych spó³kach parterowych Grupy BOT. 
Przedstawiona w dniu 04.07.2006r. w Bogatyni prezentacja pt.: 
„Prognozy zmian zatrudnienia w Grupie BOT 2006-2010" potwierdza 
zamiar restrukturyzacji zatrudnienia prowadz¹cy do powo³ania nowych 
podmiotów gospodarczych w oparciu o pracowników Spó³ek Grupy 
BOT. Naszym zdaniem Zarz¹d BOT GiE S.A. prowadzi pozorowany 
dialog spo³eczny -czego potwierdzeniem jest równie¿ pismo Prezesa 
Zarz¹du BOT GiE S.A. z dnia 17.08.2006r. BOT/D/1190/3692/2006 - w 
którym wskazuje siê na zwi¹zki zawodowe, jako inspiratorów 
wywo³uj¹cych niepokoje wœród za³óg.

Z uwagi na fakt, ¿e Zarz¹d BOT GiE S,A. wbrew 
wczeœniejszym zapewnieniom oraz podpisanym porozumieniom podj¹³ 
dzia³ania dotycz¹ce restrukturyzacji spó³ek parterowych bez uzgodnieñ 
ze stron¹ spo³eczn¹, Spo³eczna Rada Konsultacyjna domaga siê 
zaprzestania dzia³añ zmierzaj¹cych do wydzielenia spó³ek-córek. Je¿eli 
do dnia 17.09.2006r. nie zostan¹ wstrzymane tego typu dzia³ania 
restrukturyzacyjne, Zwi¹zki Zawodowe zrzeszone w Radzie bêd¹ z ca³¹ 
stanowczoœci¹ wystêpowaæ w obronie praw pracowniczych.

Zachowanie spokoju spo³ecznego, wymaga od Zarz¹du BOT 
GiE S.A. przestrzegania podpisanych Umów Spo³ecznych i innych 
porozumieñ zawartych ze stron¹ spo³eczn¹ Spó³ek Grupy BOT.

Dalsze lekcewa¿enie strony spo³ecznej poprzez pozorowanie 
prowadzenia dialogu spo³ecznego przez Zarz¹d BOT GiE S.A. oraz 
Zarz¹dy spó³ek parterowych doprowadzi do eskalacji dzia³añ zwi¹zków 
zawodowych zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, do strajku w³¹cznie.

Stanowisko Spo³ecznej
Rady Konsultacyjnej

W imieniu SRK Przew. Wojciech Ilnicki

Zarz¹d BOT Górnictwo i Energetyka S.A., po zapoznaniu siê z 
pismem Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej z dnia 21 sierpnia 2006 r., 
wyra¿a swoje zaniepokojenie treœci¹, stanowiska przedstawionego 
przez Radê.

Uwa¿amy, ¿e nie zosta³y naruszone ¿adne zapisy Umów 
Spo³ecznych, zawartych w dniach 22 i 30 grudnia 2004 r., jak zosta³o to 
ujête w stanowisku Rady. Prowadzenie prac analitycznych przez 
zarz¹dy spó³ek nie oznacza podjêcia jakichkolwiek decyzji 
dotycz¹cych restrukturyzacji. Prace te mog¹ jedynie daæ podstawy do 
propozycji rozwi¹zañ, które - jeœli zosta³yby sformu³owane - bêd¹ 
poddane spo³ecznej konsultacji. Dyskusja nad ewentualn¹ zmian¹ 
organizacji s³u¿b pomocniczych bêdzie mia³a sens tylko wówczas, jeœli 
propozycje tych potencjalnych zmian zostan¹ dostatecznie dobrze 
zdefiniowane. Jeszcze raz podkreœlam, ¿e opracowane materia³y:
1. zostan¹ przekazane Spo³ecznej Radzie Konsultacyjnej,
2. nie stanowi¹ i same nie bêd¹ stanowiæ decyzji,
3. mog¹ byæ jedynie przedmiotem wspólnych rozwa¿añ zarz¹dów 
spó³ek Grupy BOT i Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej nad 
rozwi¹zaniami korzystnymi dla rozwoju Grupy i dla dobra jej 
pracowników.

Zapewniam o woli i przekonaniu co do prowadzenia przez 
Zarz¹d BOT G i E S.A. i zarz¹dy spó³ek zale¿nych pe³nego dialogu ze 
Spo³eczn¹ Rad¹ Konsultacyjn¹ a nie jak to sugeruje Rada - 
pozorowanego dialogu. Dialog jest podstawow¹ form¹ wspó³pracy. 
Powinien byæ jednak prowadzony przez ka¿d¹ ze stron z zamiarem 
d¹¿enia do porozumienia i nie mo¿e polegaæ na jednostronnych 
¿¹daniach, w tym wypadku ¿¹daniach Rady co do zaprzestania 
prowadzenia prac koncepcyjnych. Mo¿na by³oby odczytaæ to jako 
odmowê Rady uczestniczenia w dialogu z zarz¹dami spó³ek Grupy 
BOT, a wierzê, ¿e nie taka jest intencja reprezentantów strony 
spo³ecznej. Prezes Zarz¹du BOT GiE

dr in¿. Pawe³ Skowroñski

OdpowiedŸ Prezesa BOT GiE S.A.

Wybuch solidarnej nadziei..
By³ 31 sierpnia 1980 roku, koniec 

wakacji, nastêpnego dnia mia³ rozpocz¹æ siê 
rok szkolny, szara ponura rzeczywistoœæ 
PRL. Oficjalne œrodki masowego przekazu 
milcza³y, ¿e na wybrze¿u trwaj¹ strajki i 
protesty robotnicze. O tych wydarzeniach 
mo¿na by³y us³yszeæ z zakazanego wówczas 
Radia Wolna Europa. Nikt siê nie 
spodziewa³, a¿ nagle informacja w mediach, 
¿e zosta³y podpisane porozumienia w 
Stoczni Gdañskiej i s³awetne s³owa 
wypowiedziane przez Wa³êsê „Mamy Wolne 
Niezale¿ne Zwi¹zki Zawodowe”.

I sta³o siê tak powsta³a po latach ucisku sowieckiego i 
rodzimego aparatu „Solidarnoœæ” organizacja ludzi niezale¿nych i 
pragn¹cych wolnoœci i swobody. Po latach przeœladowañ i zbrodni po 
wydarzeniach 1956r. w Poznaniu, w 1970r. w Gdañsku i 1976r. w 
Radomiu i wielu innych zrywach narodu nasta³ czas radoœci  i nadziei, 
¿e wreszcie koñczy siê znienawidzony i nieprzyjazny cz³owiekowi 
system zwany socjalistyczny. Wszystkim patriotom w tamtym czasie 
brzmia³y s³owa wypowiedziane przez wielkiego polaka Papie¿a 
podczas jego pierwszej pielgrzymki do kraju „ Niech St¹pi Duch i 
Odnowi Oblicze Ziemi, Tej Ziemi”. Sta³o siê Polska wesz³a na drogê ku 
wolnoœci i suwerennoœci, z której ju¿ nie by³a wstanie zawróciæ narodu 
¿adna si³a.
PóŸniej w³adza próbowa³a zmieniæ bieg historii wprowadzaj¹c stan 



wojenny, lecz ju¿ nic i nikt nie by³ w stanie zawróciæ z obranego w 
sierpniu 1980r kierunku ku wolnoœci. Naród wytrwale szed³ do przodu 
do wolnoœci, naród nieposkromiony, który od pokoleñ umia³ walczyæ o 
wolnoœæ p³ac¹c najwy¿sz¹ cenê, cenê ¿ycia. To te pamiêtne dni 
poruszy³y serca i umys³y wielu w kraju i zagranic¹. Da³y otuchê innym 
uciskanym narodom i sprawi³y, ¿e i te narody wzorem solidarnoœci 
powsta³y z kolan i równie dumnie zaczê³y upominaæ siê o swoje prawo 
do wolnoœci (Wêgry, Czechos³owacja, NRD itd.) Te pamiêtne 
sierpniowe dni i Solidarnoœæ nauczy³a wielu jak nale¿y postêpowaæ w 
obliczu nieludzkiego systemu.
W tamtym czasie lat 80 by³em m³odym pe³nym energii i zapa³u 
cz³owiekiem, mê¿czyzn¹ wstêpuj¹cym w doros³e ¿ycie.
Tamte wydarzenia sierpnia wtedy odbiera³em inaczej ni¿ dzisiaj.
Dzisiaj jestem mê¿czyzn¹ w œrednim wieku, któremu wyskoczy³y tak 
zwane zakola i skronie ozdobi³ siwy w³os, pisz¹c ten artyku³ stara³em 
oddaæ wiernie co teraz czujê, gdy mo¿na mówiæ i pisaæ wszystko bez 
obawy o aresztowanie lub innego rodzaju szykany. Stara³em siê spojrzeæ 
na tamte wydarzenia i przelaæ odczucia, które s¹ w moim sercu, a 
zarazem oddaæ czeœæ ludziom tamtych dni. Za to w³aœnie, ¿e mogê bez 
obawy pisaæ te s³owa.
Po prostu to co napisa³em czuje sercem. Wiem, ¿e w naszym kraju jest 
wiele jeszcze krzywd i niesprawiedliwoœci, które nale¿y naprawiæ, mam 
nadziejê, ¿e i to niebawem siê zmieni, a tamte mroczne i ponure czasy ju¿ 
nigdy nie powróc¹. R.S.

Korzystaj¹c z okazji publikujemy czytelnikom rozmowê z 
p. Antonim Pietkiewiczem – cz³onkiem Zarz¹du BOT Górnictwo i 
Energetyka S.A. oraz przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej BOT 
KWB Turów S.A. przeprowadzon¹ podczas wizyty w kopalni.
Panie przewodnicz¹cy - w naszej kopalni, tak jak i w poszczególnych 
spó³kach tworz¹cych razem holding BOT, dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe. 
Jak siê Panu uk³ada wspó³praca w³aœnie ze zwi¹zkami zawodowymi?

- Szczerze mówi¹c po dwóch miesi¹cach jesteœmy po 3-4 
spotkaniach i staramy siê stworzyæ mapê interesów grupowych, 
zwi¹zkowych i pracowniczych. Oczywiœcie mo¿na je sp³yciæ i 
powiedzieæ, ¿e zwi¹zkom zawodowym i pracownikom chodzi o to, ¿eby 
jak najwiêcej zarobiæ i jak najmniej siê napracowaæ. Nam chodzi o to 
aby jak najlepiej sprzedaæ na koñcu nasz¹ produkcjê, ale to by by³o 
bardzo du¿e uproszczenie, uproszczenie w pewnych momentach nawet 
nieuprawnione dlatego, ¿e zwi¹zki w tej chwili s¹ dojrza³ymi 
organizacjami, które odchodz¹ od takiej postawy czysto roszczeniowej i 
zastanawiaj¹ siê co bêdzie za dzieñ, za tydzieñ, za rok, czy za dwa... 
Kiedy podejmujemy jak¹kolwiek decyzjê inwestycyjn¹ czy 
organizacyjn¹, to wtedy konsultujemy to z organizacjami 
zwi¹zkowymi. Ta mapa interesów powinna byæ tak¹ pog³êbion¹ analiz¹ 
– co chcemy za rok, a co chcemy za 20 lat i je¿eli potrafi siê te wszystkie 
interesy pogodziæ, ustawiæ jak¹œ hierarchiê wa¿noœci tych interesów, 
przyj¹æ jak¹œ politykê za³atwiania ich, w koñcu nie jesteœmy ¿eby 
walczyæ i konfrontowaæ siê ze sob¹, tylko ¿eby za³atwiaæ problemy, 
które wystêpuj¹ – to wtedy ta wspó³praca bêdzie dobra. Jak dotychczas 
wygl¹da na to, ¿e w tym kierunku ta wspó³praca idzie. Oczywiœcie s¹ 
pretensje do kierownictwa, ¿e za ma³o rozmawiamy, za ma³o 
wymieniamy informacje i za ma³o informujemy Zwi¹zki o swoich 
zamierzeniach. Jest coœ takiego, ¿e chcia³oby siê poinformowaæ wtedy, 
kiedy to zamierzenie ma jakiœ sens, bo po informacji has³owej nastêpuj¹ 
pytania szczegó³owe i co wtedy – nie ma odpowiedzi, wiêc lepiej ¿eby 
nie denerwowaæ t¹ propozycj¹, tym projektem, o którym chcemy 
poinformowaæ. Ka¿dy projekt powinien byæ przemyœlany i rozwi¹zany 
w d³u¿szej perspektywie równie¿ z analiz¹ zagro¿eñ, które po drodze 
mog¹ wyst¹piæ w tym procesie. W ka¿dej zmianie s¹ jakieœ zagro¿enia i 
wtedy nale¿a³oby przejœæ od dyskusji, do informacji. Oczywiœcie mo¿na 
wtedy coœ zmieniæ i w³¹czyæ bardziej zwi¹zki zawodowe w te zmiany 
ju¿ na etapie pomys³ów, wtedy mog³yby one zostaæ trochê og³adzone i 
przystosowane do rzeczywistoœci. Nie bêd¹ to tylko iluzje i marzenia, 
ale pomys³y realne, które mo¿na ³atwo wdro¿yæ i unikn¹æ konfliktów i 
zagro¿eñ, które zwi¹zki na pewno wska¿¹.
Bra³ Pan udzia³ w obchodach rocznicy „Sierpnia”. Czy mo¿e Pan coœ 
wiêcej powiedzieæ na ten temat.

- Oczywiœcie, ¿e mogê wiêcej a nawet bardzo du¿o powiedzieæ, 
natomiast to jest takie bardzo subiektywne i indywidualne podejœcie do 
tego, bo ka¿demu co innego siê z tym sierpniem kojarzy. To by³o 
przecie¿ wiele lat temu i uczestniczy³em w tym jako cz³owiek 
stosunkowo m³ody. Mieliœmy wtedy poczucie, ¿e robimy coœ wielkiego, 

Zwi¹zany z “Solidarnoœci¹”

ka¿dy to inaczej prze¿ywa³. Dziœ siê do tego wraca spotykaj¹c tych 
samych ludzi, spotykaj¹c te same twarze. Rodzi siê refleksja, ¿e te nasze 
wszystkie drogi siê rozesz³y – wszyscy gdzie indziej pracuj¹, co innego 
robi¹, niektórzy siê z polityki wy³¹czyli, inni w dalszym ci¹gu zajmuj¹ 
siê nie tylko ruchem jako spo³ecznicy, bo ten ruch by³ spo³eczny, a potem 
przeszed³ w sferê polityczn¹ i oddzieli³a siê dzia³alnoœæ zwi¹zkowa od 
dzia³alnoœci politycznej – znamy t¹ historiê, bo to jest nasza, ¿ywa 
historia. Niew¹tpliwie ta uroczystoœæ zmusza do refleksji ró¿nego 
rodzaju i jak po prostu drogi siê rozchodz¹ i gdzie wspólnie poszukiwaæ 
celu, bo to, ¿e do jakiegoœ celu d¹¿ymy to mo¿emy to nazwaæ generalnie 
poprawa warunków ¿ycia i warunków ¿ycia naszego otoczenia. 

Wszyscy, których to kiedyœ denerwowa³o 20 lat temu mieli poczucie, ¿e 
coœ jest Ÿle i chcieli zmieniæ rzeczywistoœæ. I teraz pytanie – bo ka¿dy w 
jakimœ swoim odcinku tê rzeczywistoœæ zmienia³ i zmienia dalej. 
Niektórzy robi¹ to w ¿yciu zawodowym inni w ¿yciu gospodarczym, 
inni jeszcze w sektorze publicznym, bo w dalszym ci¹gu ten sektor jest 
bardzo du¿y i okazuje siê, ¿e to nie jest tylko kwestia, ¿e jedni chc¹ 
szybciej, drudzy chc¹ w jakiœ sposób wolniej te zmiany realizowaæ i 
wp³ywaæ na otoczenie, ale chyba to jest równie¿ tak, ¿e uznaliœmy i¿ 
pewne priorytety s¹ dla jednych bardziej wa¿ne dla innych mniej. Jest 
równie¿ odrobina smutnej refleksji, polegaj¹cej na tym, ¿e nie jesteœmy 
razem. Przychodz¹ jedni i sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem 
stoczniowców, pod pomnikiem ludzi, którzy nas w jakiœ sposób ³¹cz¹ w 
ogó³ generalnie idei, wtedy bardzo wa¿nej dla nas idei odzyskania 
niepodleg³oœci, uzyskania wolnoœci, uzyskania mo¿liwoœci wp³ywu na 
rzeczywistoœæ i swoj¹ przysz³oœæ. Potem pó³godziny póŸniej 
przychodz¹ drudzy, bo nie mog¹ stan¹æ pod pomnikiem razem. Co 
mamy do powiedzenia tym ludziom, tym stoczniowcom, którzy odeszli 
walcz¹c o wolnoœæ?…
Rozumiem, ¿e ma Pan „korzenie” Solidarnoœciowe?

- Tak, oczywiœcie. Moje uczestnictwo w obchodach wi¹¿e siê 
w³aœnie z identyfikowaniem siê z tym ruchem do dzisiaj. By³em 
zwi¹zany z „Solidarnoœci¹” jeszcze prze rokiem 1980, czyli z opozycj¹ 
przedsierpniow¹, no i ze zmianami praktycznie po 1989 roku. Do dzisiaj 
w jakiœ sposób jestem zwi¹zany, pomimo, ¿e nie jestem dzia³aczem 
politycznym i do ¿adnej partii nie nale¿ê, ale to, co siê dzieje wokó³ 
„Solidarnoœci” zawsze mnie interesowa³o i interesuje do dzisiaj.

Przygotowa³: G. Bartczak

A. Pietkiewicz (pierwszy z lewej) w towarzystwie Prezydenta R.P. Lecha Kaczyñskiego
 oraz Prezydenta £odzi M. Kropiwnickiego na obchodach rocznicy “Sierpnia”

Sukces “Solidarnoœci”
W poprzednim wydaniu biuletynu pisaliœmy o wejœciu  

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w spór zbiorowy z rz¹dem.  
Dotyczy³ on braku dialogu spo³ecznego zwi¹zanego z 
funkcjonowaniem bran¿y wêgla brunatnego. Poni¿ej postaram siê 
przybli¿yæ czytelnikom biuletynu skrót i streszczenie prowadzonych 
rozmów negocjacji w przedmiotowym zakresie, które nie by³y wcale 
³atwe ani proste.

Pierwsze rozmowy w zakresie wspomnianego sporu odby³y siê 
w Warszawie w Ministerstwie Skarbu Pañstwa w dniu 16 sierpnia 
bie¿¹cego roku. W rozmowach z przedstawicielami strony rz¹dowej 
uczestniczy³ z kopalni w zastêpstwie przebywaj¹cego na urlopie 
wypoczynkowym Przewodnicz¹cego Wojciecha Ilnickiego, Waldemar 
Bohonos cz³onek Rady Sekcji. Dokona³ on omówienia zamierzeñ



. Zarz¹du BOT w zakresie planowanej restrukturyzacji kopalni po przez 
wydzielenie spó³ek tak zwanych córek. Omawiaj¹c t¹ problematykê 
jednoznacznie wykaza³ brak podstaw ekonomicznych i spo³ecznych do 
tworzenia podmiotów gospodarczych z potencja³u ludzkiego i 
maszynowego kopalni oraz brak w tym zakresie odpowiednio 
prowadzonego dialogu spo³ecznego.

Nastêpne rozmowy z przedstawicielami strony rz¹dowej w 
dniu 24 sierpnia prowadzone by³y przy udziale Przewodnicz¹cego 
kopalnianej Solidarnoœci Wojciecha Ilnickiego. Przewodnicz¹cy 
poruszy³ i omówi³ sprawy nurtuj¹ce za³ogê kopalni, podkreœli³ 
koniecznoœæ i potrzebê utworzenia Zespo³u Trójstronnego ds. Wêgla 
Brunatnego, którego zadaniem bêdzie prowadzenie dialogu w kwestiach 
¿ywotnych interesów 
p o s z c z e g ó l n y c h  
kopalñ i ca³ej bran¿y.
 W dniu 5 wrzeœnia 
o s i ¹ g n i ê t o  
p o r o z u m i e n i e  
p o m i ê d z y  
przewodnicz¹cymi 
S o l i d a r n o œ c i  z  4  
kopalñ wychodz¹cych 
w sk³ad Rady Sekcji 
Wêgla Brunatnego a 
Ministerstwem Pracy, 
Skarbu Pañstwa i  
M i n i s t e r s t w e m  
Gospodarki w przedmiocie utworzenia Zespo³u Trójstronnego ds. 
Bran¿y Wêgla Brunatnego. Kwestie formalne dotycz¹ce opracowania 
projektu regulaminu prac zespo³u, stosownych wniosków do 
ministerstw o powo³anie wymienionego zespo³u pozostawiono 
Solidarnoœci,  jako, ¿e Solidarnoœæ by³a inicjatorem i g³ówn¹ si³¹ 
napêdow¹ prac nad jego utworzeniem.

11 wrzeœnia we Wroc³awiu spotka³a siê Rada Sekcji Wêgla 
Brunatnego, która przyst¹pi³a do prac nad opracowaniem projektu 
regulaminu pracy zespo³u i stosownych projektów pism do 
poszczególnych Ministerstw. Wytypowano równie¿ nastêpuj¹ce osoby 
do reprezentowania Sekcji i interesów za³óg poszczególnych kopalñ w 
ramach prac zespo³u Trójstronnego :
Wojciech Ilnicki - Przewodnicz¹cy NSZZ „S” BOT KWB Turów S.A.,
Zbigniew Gadomski - Przewodnicz¹cy NSZZ „S” KWB „Adamów” 
S.A., Roman Wawrzyniak - Przewodnicz¹cy NSZZ „S” KWB „Konin” 
S.A.
Tego samego dnia Rada Sekcji przyst¹pi³a do rozmów z pozosta³ymi 
organizacjami zwi¹zkowymi bêd¹cymi stron¹ Ponadzak³adowego 
Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Kopalñ Wêgla Brunatnego, zapraszaj¹c 
ich do wspólnego uczestnictwa w pracach zespo³u Trójstronnego, bo 
tylko szeroka reprezentacja spo³eczna gwarantuje sens prawny 
uczestnictwa w tym zespole. Nastêpnie parafowano przygotowane 
wczeœniej projekty wniosków do poszczególnych ministerstw oraz 
przygotowany regulamin.

I tak koñczy siê bez ma³a 6 letni okres zmagañ o utworzenie 
zespo³u, który daje mo¿liwoœci prowadzenia dialogu w zakresie 
funkcjonowania poszczególnych kopalñ jak równie¿ ca³e bran¿y. 
Wspólnego wypracowywania strategicznych form rozwoju przemys³u 
wydobywczego wêgla brunatnego, a nie jak do tej pory oczekiwania 
wdra¿anych pomys³ów i koncepcji np. zespo³u energetycznego, który 
kopalnie zawsze stawia³ w cieniu w³asnych interesów.
Teraz mamy szansê wspó³decydowaæ sami o swojej bli¿szej lub dalszej 
przysz³oœci. Jest to niew¹tpliwy sukces ludzi Solidarnoœci, ich 
cierpliwoœci, wytrwa³oœci w d¹¿eniu do osi¹gniêcia wyznaczonego celu.
Przez szereg lat za rz¹dów ekipy Millera póŸniej Belki nie by³o mo¿na 
osi¹gn¹æ porozumienia, ca³y czas mno¿ono problemy i stawiano ró¿ne 
sztuczne bariery. Dopiero teraz za rz¹dów obecnej koalicji wys³uchano 
naszych argumentów i wa¿niejsze przyznano nam racjê, to z kolei 
stworzy³o mo¿liwoœæ do zawarcia porozumienia nad powo³aniem 
Zespo³u Trójstronnego ds. Wêgla Brunatnego.

W. Bohonos (z lewej)podczas rozmów w Ministerswie.

R.S.

Informujemy, ¿e dnia 22.09.2006r. (Pi¹tek) bêd¹ pobierane 
miary na mundury s³u¿bowe. Mundury z tego dnia bêd¹ dostarczone w 
m-cu listopadzie. Wszystkich chêtnych zapraszamy do magazynu 
odzie¿owego w godzinach 6.00 - 11.30

Ostatnia miara przed Barbórk¹

Redakcja otrzyma³a zapytanie jak przebiega remont w Domu 
Wczasów Rodzinnych “Zgoda” w Karpaczu i kiedy bêdzie mo¿na 
znów tam wypoczywaæ. O odpowiedŸ poprosiliœmy G³ównego 
Specjalistê ds. Pracowniczych mgr in¿. El¿bietê Niczyporuk:

W odpowiedzi na pismo NSZZ”S”/118/06 dot. modernizacji 
DWR Zgoda w Karpaczu Górnym informujê, i¿ przedmiotowe zadanie 
realizowane jest w ramach planu dzia³alnoœci inwestycyjnej przez Dzia³ 
Inwestycji.
Z informacji uzyskanych od kierownika Dzia³u IT wynika, i¿ stan 
zaawansowania prac przebudowy i rozbudowy oœrodka wynosi:
- budynek g³ówny - 52%
- budynek motel - 48%
-³¹cznik - 60%.

Ponadto w zwi¹zku z tym, i¿ termin zakoñczenia prac wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na u¿ytkowanie przewidywany jest na koniec I 
kwarta³u'2007, planowane uruchomienie dzia³alnoœci wypoczynkowo - 
rekreacyjnej mo¿e nast¹piæ w maju'2007.

Motel i ³¹cznik z budynkiem g³ównym w OWR “Zgoda” w trakcie remontu

Czytelnicy pytaj¹..

Prace remontowe w budynku g³ównym

M.D.

Z³ota Jesieñ - Z³ota Praga
Cz³onków NSZZ 

“Solidarnoœæ” informujemy o 
organizowanej  w dniu7 
paŸdziernika 2006r. wycieczce 
do Pragi. Koszt wyjazdu 
wynosi 20z³ (ubezpieczenie, 
t ranspor t ,  przewodnik) .  
Zapisy i wp³aty od dnia 
25.09.2006 w biurze Komisji 
Miêdzyzak³adowej. Dok³adne 
informacje mo¿na uzyskaæ 
pod nr tel. 075 773 6170.



Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ “S” przy BOT KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. 
Nr zamkniêto dn. 19.09.2006r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Porady prawne
Informujemy, ¿e 3 i 10 paŸdziernika bie¿¹cego roku porad prawnych 
dla cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie udzielaæ bêdzie Kancelaria 
Prawna sp. cywilna Jacek OœliŸlok & Henryk £ukaszewski z 
Jeleniej Góry. Porady udzielane s¹ w biurze Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB TURÓW 
S.A. Ponadto porad prawnych cz³onkom NSZZ “Solidarnoœæ” 
udziela Kancelaria Radców Prawnych Sp. “NOVA” w ka¿dy trzeci 

poniedzia³ek m-ca w biurze terenowym “Solidarnoœci” w Zgorzelcu przy ul. 
Warszawskiej 1 w godz. 13.00 - 15.00

OPOLSKA SKOK ZAPRASZA
DO SKORZYSTANIA Z SUPER OFERTY PO¯YCZKA

Czas wakacyjnych woja¿y dobieg³ koñca. Pracownicy mieli 
mo¿liwoœæ wyboru ró¿nych form wypoczynku urlopowego:
- dofinansowanie do wczasów organizowanych przez Dzia³ Socjalny 
(korzysta³o 1172 pracowników i emerytów z rodzinami),
- dofinansowanie do wypoczynku realizowanego we w³asnym zakresie 
lub za poœrednictwem AS (korzysta³o 534 pracowników),
- ekwiwalent za wypoczynek tzw. „pod grusz¹” wyp³acono 391 
pracownikom.

Przeprowadzon¹ przez Dzia³ Socjalny „Akcjê Letni¹” mo¿na 
uznaæ za udan¹ - panuj¹ca aura, atrakcyjnoœæ miejscowoœci, standard 
oraz œwiadczenia zawarte w cenie pobytu wybranych oœrodków 
wp³ynê³y na pozytywne opinie wypoczywaj¹cych. Ka¿dy pracownik 
móg³ wybraæ ofertê na miarê swoich oczekiwañ. Zwolennicy du¿ych 
kurortów nadmorskich wypoczywali w Miêdzyzdrojach, Ko³obrzegu, 
Œwinoujœciu, £ebie, natomiast osoby lubi¹ce ciszê i spokój, szukaj¹cy 
wytchnienia od zgie³ku miast za¿ywali k¹pieli S³onecznych w 
Pobierowie, Dar³ówku, Pogorzelicy, Mrze¿ynie, Niechorzu, Rewalu. 
Tradycyjne zwolennicy OWR „Turów” we Wieleniu korzystali z 
atrakcji oferowanych przez oœrodek, a Zakopane kusi³o turystów 
piêknymi widokami górskimi.

Oprócz kontrahentów, którzy od wielu lat z nami 
wspó³pracuj¹ m.in. OW „Lech”, ORW „Laguna”, OSW 
„Stoczniowiec” czy OW „Ró¿a Wiatrów”, wprowadziliœmy po 
akceptacji organizacji zwi¹zkowych nowe oœrodki - OW „Jantar” w 
Niechorzu i Pensjonat „Pisz” w Pobierowie.

Zadowoleni byli wszyscy za wyj¹tkiem kilku pracowników 
wypoczywaj¹cych w Pensjonacie „Pisz” w Pobierowie.

Maj¹c mo¿liwoœæ podsumowania przebiegu akcji letniej 
muszê niestety stwierdziæ, i¿ ujawnione zosta³y przypadki korzystania 
z wypoczynku osób nieuprawnionych, wynika to z niewiedzy lub 
celowego dzia³ania. Konsekwencj¹ takiego postêpowania s¹ decyzje o 
obci¹¿eniach 100% kosztami pobytu, aby ustrzec siê takich sytuacji 
apelujê ju¿ dzisiaj do przysz³ych wypoczywaj¹cych, ¿e je¿eli oka¿e siê, 
i¿ z wypoczynku nie mo¿e skorzystaæ osoba uprawniona, wskazana we 
wniosku nale¿y zg³osiæ to do Dzia³u Socjalnego. Wniosek taki zostanie 
ponownie rozpatrzony przez Komisjê Socjaln¹. „Akcja letnia” to nie 
tylko wypoczynek doros³ych, ale tak¿e kolonie i obozy dla  dzieci i 
m³odzie¿y. Przygotowanie, realizacja, powroty z wypoczynku dzieci 
odby³y siê bez zarzutów. Ponad 1050 dzieci wróci³o bardzo 
zadowolone i pe³ne wra¿eñ. Bazê wypoczynku stanowi³y sprawdzone i 
zaakceptowane przez organizacje zwi¹zkowe obiekty oferowane przez 
wspó³pracuj¹cych z nami od dawna kontrahentów.
W DŸwirzynie w OW „Gród Piastów” dzieci wyruszy³y po „Przygodê z 
muzyk¹”, kolonia w Sarbinowie OW Politechniki Warszawskiej 
odby³a pod has³em „Olimpijskie Lato, czyli Sportowe ABC”, szkolenie 
„Tajnych Agentów” dzieci przesz³y w Jantarze, w Dziale Socjalnym 
pozosta³y jeszcze do odbioru pami¹tki z wakacji - p³yty CD z 
DŸwirzyna i Jantara. Z propozycji obozowych najwiêkszym 
zainteresowaniem cieszy³ siê ogólnosportowy obóz w Sopocie, 
mi³oœnicy ¿eglarstwa mogli zaspokoiæ swoje pragnienia p³yn¹c w 
„Rejs Po Wielkich Jeziorach Mazurskich”, na obozie w Krzy¿ach 
uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zdobycia patentów ¿eglarskich. Bardzo 
pozytywne by³y przekazy dzieci wypoczywaj¹cych w Bukowinie 
Tatrzañskiej na sportowym obozie tenisowym, gdzie mieli mo¿liwoœæ 
nauki b¹dŸ doskonalenia gry w tenisa. Niestety z uwagi na ³amanie 
Regulaminów obozów a w szczególnoœci nadu¿ywanie alkoholu, na 
pocz¹tku sezonu musieliœmy dyscyplinarnie usun¹æ dzieci z 
konsekwencjami wynikaj¹cymi z § 15 Regulaminu ZFŒS.
Zaznaczam, i¿ 100% wartoœci skierowania i koszty transportu 
zwi¹zane z przywozem dziecka stanowi¹ ogromne obci¹¿enie bud¿etu 
domowego, dlatego apelujê do rodziców, aby wysy³aj¹c swoje 
pociechy uœwiadomili im ten fakt.

Reasumuj¹c mogê stwierdziæ, i¿ letnie propozycje spe³ni³y 
oczekiwania pracowników,  przed nami kolejne sezony, myœlê, ¿e bêd¹ 
równie udane jak ten. Wielkimi krokami zbli¿amy siê do zimy i nasze 
zadania koncentruj¹ siê w tej chwili nad przygotowaniem oferty 
wypoczynku zimowego dzieci i m³odzie¿y.

BOT KWB TURÓW (plac autobusowy)
tel. 075 773 16-80 lub 5-505
Bogatynia M³. Energetyków 22
tel. 075-778 40-70

Podsumowanie “Akcji Letniej”

Kierownik Dzia³u AS
Edyta Krasow

Co warto wiedzieæ o PPE
W zwi¹zku z licznymi pytaniami pracowników BOT KWB 

Turów S.A. dotycz¹cymi funkcjonowania Pracowniczego Programu 
Emerytalnego zamieszczamy istotne informacje dotycz¹ce tej 
formy oszczêdzania.

Podstawow¹ zasad¹ wprowadzonego w Polsce w roku 1998 
systemu emerytalnego jest powi¹zanie wysokoœci przysz³ego 
œwiadczenia emerytalnego z wysokoœci¹ op³acanej sk³adki. Poniewa¿ 
system ma w du¿ej mierze charakter kapita³owy, tzn. œrodki s¹ nie tylko 
gromadzone, ale te¿ inwestowane, wysokoœæ œwiadczenia bêdzie 
zale¿eæ równie¿ od efektywnoœci inwestowania tych œrodków. Nowy 
system emerytalny zak³ada, ¿e wysokoœæ œwiadczenia emerytalnego 
bêdzie w du¿ej mierze wynikiem indywidualnej zapobiegliwoœci 
przysz³ych emerytów. Wyrazem tej zasady jest stworzenie form 
dodatkowego oszczêdzania na przysz³¹ emeryturê, które sk³adaj¹ siê na 
III filar systemu emerytalnego. Pocz¹wszy od wrzeœnia 2004 roku na III 
filar sk³adaj¹ siê zarówno indywidualne, jak i zbiorowe formy 
oszczêdzania. Nowowprowadzone IKE s³u¿¹ do oszczêdzania 
indywidualnego, zaœ funkcjonuj¹ce od roku 1999 PPE to programy 
emerytalne tworzone przez pracodawców dla zatrudnianych przez nich 
pracowników. 
Pracownicze programy emerytalne cechuje:
 dobrowolnoœæ - zarówno pracodawca nie ma obowi¹zku tworzenia PPE 
w swoim zak³adzie pracy, jak i pracownik nie ma obowi¹zku 
uczestnictwa w programie oraz emerytalny cel - zgromadzone œrodki 
przeznaczone s¹ na emeryturê i ich wyp³ata nastêpuje po uzyskaniu 
wieku emerytalnego lub nabyciu wczeœniejszych uprawnieñ 
emerytalnych przez uczestnika programu. 
PPE s¹ form¹ zorganizowanego, grupowego, systematycznego 
oszczêdzania na przysz³¹ emeryturê. Sk³adki uczestników programu s¹ 
naliczane i odprowadzane przez pracodawcê do wybranej instytucji 
finansowej, które zajmuj¹ siê gromadzeniem i zarz¹dzaniem tymi 
œrodkami. Sam pracowniczy program emerytalny jest tylko umow¹ 
(zespo³em umów) okreœlaj¹c¹ wzajemne zobowi¹zania pracodawcy i 
pracowników w zwi¹zku z prowadzeniem przez pracodawcê programu.

D.B--- ci¹g dalszy w nastêpnym numerze---


