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NSZZ

Z okazji nadchodz¹cego Dnia Górnika
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ”

przy BOT KWB Turów S.A.
pragnie z³o¿yæ ca³ej turoszowskiej Braci Górniczej 

najlepsze ¿yczenia, wielu sukcesów w dalszej pracy 
zawodowej, realizacji planów i zamierzeñ, a nade 

wszystko zdrowia oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.
¯yczymy ponadto, by ciê¿ka i odpowiedzialna praca 

górnika by³a bezpieczna i dawa³a satysfakcjê z 
wykonywanego zawodu, a Œwiêta Barbara, 

patronka górniczego stanu, niech ma w swej opiece 
wszystkich górników oraz ich rodziny. 

Wszelkiej pomyœlnoœci, Szczêœæ Bo¿e!
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Bieg³am z innymi, z innymi,
przez œnieg mielony ciê¿arem g¹sienic

w przodzie kobiety krzycza³y "ZABILI!"
Potem ta krew, tyle krwi na ziemi.

"Anonim"
13 grudnia obchodziæ bêdziemy kolejn¹ rocznicê 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jak zawsze pamiêtamy o 
tych, którzy nara¿ali swoje ¿ycie oraz o tych, którzy zginêli w obronie 
wolnoœci i demokracji. W bie¿¹cym wydaniu biuletynu przedstawiamy 
Pañstwu wspomnienia tamtych dni widziane oczami jednego z 
uczestników tych wydarzeñ- mieszkañca Bogatyni internowanego w 
grudniu 1981 roku.
Dla uczczenia tej okr¹g³ej - XXV rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego, zapraszamy wszystkich cz³onków zwi¹zku wraz z 
rodzinami do uczestnictwa w uroczystej mszy œw. w intencji ofiar 
grudnia, która odbêdzie sie w koœciele p.w. N.M.P. w Bogatyni w 
dniu 16 grudnia o godz. 15.00. Po mszy œw. nast¹pi przemarsz wraz 
z orkiestr¹ dêt¹ BOT KWB Turów S.A. ulicami Bogatyni do parku 
im. Jana Paw³a II, gdzie nast¹pi uroczyste ods³oniêcie tablicy 
upamiêtniaj¹cej wydarzenia z grudnia 81r. 

Rocznica Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 roku oko³o godz. 3-ciej w nocy by³em 
œwiadkiem aresztowania Przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej 
„Solidarnoœci” w KWB Turów, ale o tej godzinie nocnej nikt nie 
wiedzia³ co siê dzieje. Dopiero po przemówieniu radiowym genera³a 
Jaruzelskiego o 6-tej rano wszystko by³o jasne: - WRON-a 
wypowiedzia³a narodowi wojnê! I tak zaczê³a siê d³uga noc stanu 
wojennego, z godzin¹ policyjn¹, specjalnymi przepustkami, 
rewizjami, przes³uchaniami i aresztowaniami. Za³oga Kopalni, 
podobnie jak wiêkszoœæ spo³eczeñstwa by³a sparali¿owana strachem i 
wszelkie próby zawi¹zania komórek konspiracyjnych by³y bardzo 
trudne. Chocia¿ okaza³o siê, ¿e jedna z takich komórek dzia³a³a w 
ZRG. Coraz czêœciej SB-cy dokonywali rewizji mieszkañ, konfiskuj¹c 
literaturê zwi¹zkow¹,  kolekcjê znaczków „Solidarnoœci” i ksi¹¿ki tzw. 
drugiego obiegu. Czasem podje¿d¿a³a pod dom s³u¿bowa „Warszawa” 
i zabiera³a mnie na komisariat, gdzie spêdza³em noc „na do³ku” w 
jednej celi z pijaczkami i z³odziejaszkami. Wreszcie 14 stycznia 
wezwano mnie na komendê MO w Zgorzelcu i zaproponowano mi ... 
pomoc w opuszczeniu kraju, w zamian za gotowoœæ wspó³pracy. 
Oczywiœcie odmówi³em, wiêc dano mi alternatywê: - albo ujawniê 
miejsce ukrycia sztandaru zwi¹zkowego, albo zamkn¹ mnie w 
wiêzieniu. Wybra³em „drugi wariant” i tego samego dnia zawieziono 
mnie do komendy wojewódzkiej MO w Jeleniej Górze, a po „noclegu” 
w celi, nastêpnego dnia znalaz³em siê w wiêzieniu  w Kamiennej 
Górze. Mo¿e to wyznanie zabrzmi dziwacznie, ale gdy ju¿ znalaz³em 
siê za murami wiêzienia – by³ej filii hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego Gross Rosen, odczu³em wielkie odprê¿enie, a nawet 
radoœæ. Zobaczy³em wreszcie moich przyjació³ zwi¹zkowych: 
Bobaka, Hryniewicza i Grzelaka, a gdy pozna³em tych kilkudziesiêciu 
odwa¿nych i przyjaznych mi ludzi z innych miejscowoœci, 
pomyœla³em z ulg¹, ¿e wœród tych ludzi jestem wolnym cz³owiekiem. 
Pobyt w tym wiêzieniu by³ okresem wielu doœwiadczeñ, 
utwierdzaj¹cych mnie w s³usznoœci moich dzia³añ. Obserwuj¹c 
wówczas moje otoczenie w zak³adzie pracy wyraŸnie rozró¿nia³em 
nielicznych przyjació³ i t¹ „resztê”, która na mój widok schodzi³a mi z 
drogi. Jednak stopniowo ludzie wyzbywali siê strachu i nawi¹zywali 
zerwane nici zwi¹zkowe, a duchowym opiekunem naszej ma³ej 
konspiracji w Bogatyni by³ ksi¹dz Piotr. To u niego na plebanii 
odbywa³y siê tajne spotkania a jego p³omienne kazania i modlitwy za 
ofiary stanu wojennego dodawa³y nam wiary w zwyciêstwo. 

"Polacy obudzili siê rankiem trzynastego, by zobaczyæ czo³gi
na ulicach, patrole wojskowe na ka¿dym skrzy¿owaniu...”

Paul



Cz³onkowie kopalnianej “Solidarnoœci” w samorz¹dach

Rada Powiatu Zgorzeleckiego

Rada Miasta Zgorzelec

Stanis³aw ¯uk – lat 52, mieszkaniec 
Zawidowa. ¯onaty, troje dzieci. Absolwent 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Prezes Zarz¹du Dyrektor BOT KWB Turów 
S.A. By³y radny Sejmiku Województwa 
Dolnoœl¹skiego, a tak¿e Przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu Zgorzeleckiego minionej, II kadencji. 
Cz³onek NSZZ “Solidarnoœæ” od chwili jej 
powstania.

...Jako cz³owiek z du¿ym doœwiadczeniem zawodowym, spo³ecznym i 
samorz¹dowym znam problemy mieszkañców naszego powiatu....

Roman Brodniak - lat 38, mieszkaniec 
Zgorzelca, ¿onaty dwoje dzieci. Wykszta³cenie 
wy¿sze - in¿ynier. Sztygar oddzia³owy g-1 w BOT 
KWB Turów S.A. Od trzech lat cz³onek Rady 
Nadzorczej kopalni wybrany przez pracowników. 
Kandydowa³ w ostatnich wyborach do Sejmu 
uzyskuj¹c znacz¹ce poparcie ponad 5-ciu tysiêcy 
osób. Cz³onek Platformy Obywatelskiej.

Marek Do³kowski - lat 38, od urodzenia 
mieszkaniec Zgorzelca, ¿onaty, jedno dziecko. 
Zatrudniony na stanowisku sztygara zmianowego 
w ruchu elektrycznym /oddz. e-2/. Drug¹ kadencjê 
cz³onek prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej 
NSZZ “Solidarnoœæ”. Od wrzeœnia b.r. 
wiceprzewodnicz¹cy Ko³a Miejskiego Prawo i 
Sprawiedliwoœæ w Zgorzelcu. Redaktor 
“Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez 

Komisjê Zak³adow¹ “Solidarnoœci”.
...Pragnê s³u¿yæ swoim doœwiadczeniem i pomagaæ tym, którzy tego 
oczekuj¹ i potrzebuj¹...

Rada Miasta i Gminy Bogatynia
El¿bieta Niczyporuk - lat 51, mieszkanka 
Bogatyni, mê¿atka, jedno dziecko. Bezpartyjna. 
Pracuje w BOT KWB Turów S.A. na stanowisku 
G³ównego Specjalisty ds. Pracowniczych. Cz³onek 
Komisji Miêdzyzak³adowej w kadencji 1999-
2002r.
...Dzia³aj¹c z kobiec¹ intuicj¹ i w oparciu o 
posiadan¹ wiedzê chcê dobrze s³u¿yæ mieszkañcom 
miasta i gminy Bogatynia...

Stanis³aw Goszczycki- lat 41, mieszkaniec 
Bogatyni, wykszta³cenie wy¿sze– absolwent 
Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Po 8 
letniej pracy w bankowoœci, od 2001r. pracownik 
BOT KWB Turów S.A. - Oddzia³u ZTiST - 
aktualnie na stanowisku G³ównego Specjalisty ds. 
E k o n o m i c z n o - F i n a n s o w y c h  G ³ ó w n e g o  
Ksiêgowego. ¯ona – Beata - pracuje w BOT KWB 
Turów S.A. na stanowisku Zastêpcy G³ównego 

Specjalisty ds. Pracowniczych. Syn - Patryk jest uczniem gimnazjum i 
"aktorem" w polsko-czesko- niemieckiej grupie teatralnej "Piraci".

Andrzej Litwin - lat 47, mieszkaniec Bogatyni, 
¿onaty troje doros³ych dzieci. Od 27 lat zwi¹zany z 
BOT KWB Turów S.A. Obecnie pracuje na 
stanowisku robotniczym oddz. A£, ¿ona Danuta 
jest równie¿ pracownikiem kopalni. Od 2005r. 
pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego ko³a 
Platformy Obywatelskiej w Bogatyni.

Dyrektora Naczelnego Przychodni Lekarskiej Tur-med Sp. z o.o. in¿. 
Jana Szafrañskiego dot. konsolidacji z przychodni¹ lekarsk¹ “Eltur 
Zdrowie” sp. z o.o., informuj¹c¹ organizacjê zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w 
spó³kach o zamiarze przejêcia “Tur-medu” przez “Eltur-Zdrowie” do 
koñca 2006 roku, Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” 
przy BOT KWB Turów S.A. wystosowa³a w dniu 8 listopada pismo 
do Prezesa Zarz¹du BOT KWB Turów S.A., w którym wnosi o 
podjêcie rozmów w celu podpisania pakietu gwarancji 
pracowniczych dla pracowników Przychodni Lekarskiej TUR-
MED zapewniaj¹cych wszystkim pracownikom gwarancjê 
zatrudnienia do 2014 roku oraz gwarancjê wyrównania p³ac w okresie 
do 6-ciu miesiêcy.

Komisja wystosowa³a równie¿ pismo kierowane do Zarz¹du 
BOT KWB Turów S.A., w którym wnosi o podjêcie negocjacji 
zmierzaj¹cych do zmiany zapisów Zak³adowego Uk³adu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników Kopalni Wêgla Brunatnego 
“Turów” Spó³ka Akcyjna z dnia 27.11.1995r tj.: 

-    likwidacji najni¿szych kategorii zaszeregowania (1  5);
- zmiany rozpiêtoœci kategorii zaszeregowania dla najmniej 
uposa¿onych grup pracowniczych, co jest spowodowane ich bardzo 
ma³ymi zarobkami i brakiem mo¿liwoœci ich zwiêkszenia;

-    zmiany zapisu w za³¹czniku nr 8  6 poprzez dodanie w pierwszym 
zdaniu “oraz w soboty”
-    dokonanie poprawek wynikaj¹cych ze zmiany nazwy firmy.

Wyst¹pienie podyktowane jest wzrostem kosztów 
utrzymania nieproporcjonalnym do podwy¿ek wynagrodzeñ i 
poprzez to pogarszaj¹cymi siê warunkami materialnymi  
pracowników kopalni oraz ich rodzin.

W zwi¹zku z otrzymanym w dniu 31.10.2006r. pismem 

÷

§

Z prac Komisji Miêdzyzak³adowej

M.D.

Pierwsza tura wyborów samorz¹dowych zakoñczona. 12 listopada wybraliœmy radnych, którzy reprezentowaæ bêd¹ nas w 
Radach Gmin, Miast i Powiatów. Poni¿ej przedstawiamy krótkie sylwetki cz³onków naszej kopalnianej “Solidarnoœci”, którzy otrzymali 
mandat zaufania od wyborców.

W zwi¹zku z interwencjami pracowników dotycz¹cych 
nieprawid³owoœci zwi¹zanych z brakiem niektórych sortów 
odzie¿y ochronnej w magazynie odzie¿owym, zapytanie w tej 
sprawie wystosowaliœmy do Cz³onka Zarz¹du ds. ekonomiczno - 
finansowych BOT KWB Turów S.A. mgr in¿. Jerzego 
Zwierzyñskiego. W dniu 16.11 otrzymaliœmy nast.  odpowiedŸ:

W odpowiedzi na pismo znak NSZZ “S”/156/06 z dnia 
09.11.2006r. informujê, ¿e w zwi¹zku z koniecznoœci¹ wyboru 
dostawcy odzie¿y roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i 
ochronnego oraz œrodków ochrony indywidualnej bhp w ramach 
ustawy Prawo zamówieñ publicznych i przeci¹gaj¹cym siê 
postêpowaniem o udzielenie zamówienia, dokonywano jedynie 
bie¿¹cych niezbêdnych zakupów utrzymuj¹c minimalne stany 
magazynowe. W pracach komisji przetargowej bra³ udzia³ m. in. 
Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy. Prace komisji, ze wzglêdu na 
szczególnie z³o¿ony charakter przedmiotu zamówienia i 
sformalizowane procedury oraz korzystanie przez wykonawców 
ubiegaj¹cych siê o zamówienie ze œrodków ochrony prawnej 
(protesty), trwa³y rok czasu, tj. IX.2005r. - IX.2006r.
Z dniem 25.10.2006 r. zosta³y podpisane umowy, które aktualnie 
zapewni¹ p³ynnoœæ dostaw oraz odpowiednie stany magazynowe.
Ponadto informujê, ze najwiêkszym problemem dla pracowników 
by³o pobranie odzie¿y w prawid³owym rozmiarze oraz niedawno 
wprowadzonego do kopalni - ubrania roboczego typ szwedzki. 
Nadmieniam, ¿e ka¿dy pracownik móg³ zamieniæ dowód „R" z 
ubrania typu szwedzkiego na ubranie robocze zwyk³e znajduj¹ce siê 
na stanie magazynowym, o czym informowali pracownicy magazynu 
odzie¿owego.
Komentarz redakcji: Umowy - umowami a odzie¿y jak nie by³o tak 
dalej nie ma...

Nasze interwencje

M.D.

“Wierny Konstytucji i praw Rzeczypospolitej Polskiej œlubujê 
uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i 
uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców.”



W ydajnoœæ techniczna m aksym alna, Q tmax 2570 m 3c/h

W ydajnoœæ techniczna m inim alna, Q tmin 1150 m 3c/h

W ydajnoœæ teoretyczna, Q th 3600 m 3/h

Gwarantowana zdolnoœæ wydobywcza 4,2 m ln m 3/rok

Si³a kopania, m aksym alna, PK 40 T

Jednostkowa si³a kopania 200 kG/cm

Szerokoœæ pasa transportowego 34 m

D³ugoœæ wysiêgnika urabiaj¹ cego, LU 30 m

W ysokoœæ urabiania nom inalna, H U 15 m

W ysokoœæ urabiania m aksym alna, H Umax 21,5 m

G³êbokoœæ urabiania, G U -2 m

K¹ t skarpy bocznej 60°

K¹ t skarpy czo³owej 50°

Prêdkoœæ boczna, na R U=35 m , vB  8÷ 30 m /m in

Si³a boczna, na R U=35 m , PB 24 T

D³ugoœæ wysiêgnika za³adowczego, Lza³ 33 m

Szerokoœæ bloku, m aksym alna, Bbl 42 m

Ró¿nica poziom ów pracy koparki i 

przenoœnika poziom owego
±  5 m

M inim alny prom ieñ skrêtu koparki, R S ±  25 m

Dopuszczalne pochylenie terenu: W zd³u¿ne     Poprzeczne

praca 1:20           1:25

transport 1:15           1:33

K¹ t obrotu nadwozia wzglêdem  podwozia 

koparki
±  180°

K¹ t obrotu wysiêgnika za³adowczego 

wzglêdem  nadwozia
±  105°

M aksym alna prêdkoœæ wiatru roboczego 25 m /s

Œredni nacisk na grunt 114 kPa

Ca³kowita m asa m aszyny: 1562 t

M asa u¿ytkowa koparki 1577 t

M oc napêdu urabiania, N C 2 x 500 kW

Œrednica ko³a czerpakowego, D 10 m

Iloœæ czerpaków, z 16 szt.

Prêdkoœæ skrawania, vS 2,16 m /s

Nom inalna pojem noœæ czerpaka, Inom 910 l.

Liczba wysypów, nw 66  m in.-1

Nowa koparka w Turowie
W dniu 16.11.2006r. na placu monta¿owym nad Nys¹ 

dokonano uroczystego odbioru nowobudowanej koparki ko³owej 
jednocz³onowej do urabiania utworów trudnourabialnych typu 
KWK-910, której nadano nr zak³adowy K-17. Projektantem i 
generalnym wykonawc¹ w/w koparki jest SKW Biuro Projektowo-
Techniczne  Sp. J. ze Zgorzelca. Odbioru technicznego maszyny 
dokona³a Komisja pod przywództwem Zawiadowcy kopalni mgr.in¿. 
Cezarego Bujaka. Ojcem chrzestnym koparki zosta³ Przewodnicz¹cy 
Rady Nadzorczej BOT KWB Turów S.A. Antoni Pietkiewicz.

Koparka jest maszyn¹ w pe³ni zautomatyzowan¹ w oparciu o 
najnowoczeœniejsze uk³ady napêdowe, sterowania i wizualizacji. Po 
odbiorze koparka przejedzie z placu monta¿owego na miejsce pracy 
tj. na poziom roboczy +45. 

PARAMETRY TECHNICZNE:

A.O.

D.B.

Jeszcze o akcjach...
Na pocz¹tek definicja:
Akcja – papier wartoœciowy ³¹cz¹cy w sobie prawa o charakterze 
maj¹tkowym i niemaj¹tkowym wynikaj¹ce z uczestnictwa 
akcjonariusza w spó³ce akcyjnej. Inaczej, akcja to ogó³ praw i 
obowi¹zków akcjonariusza w spó³ce albo te¿ czêœci kapita³u 
akcyjnego.

Artyku³ 337 § 1 k.s.h. mówi, ¿e akcje s¹ zbywalne. Statut 
BOT KWB Turów S.A. ogranicza rozporz¹dzanie akcjami imiennymi 
w ten sposób, ¿e do przeniesienia w³asnoœci akcji jest wymagana 
zgoda Spó³ki, któr¹ wyra¿a Zarz¹d.
W dniu 29 wrzeœnia 2006r. up³yn¹³ termin ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ 
rozporz¹dzania akcjami nabytymi nieodp³atnie przez uprawnionych 
pracowników BOT KWB Turów S.A. To oznacza, ¿e je¿eli chcemy 
zbyæ nasze akcje musimy zwróciæ siê do Zarz¹du Spó³ki i uzyskaæ 
zgodê na zbycie. W celu uzyskania zgody Zarz¹du Spó³ki na 
rozporz¹dzanie akcjami akcjonariusz zobowi¹zany jest do z³o¿enia 
stosownego wniosku (wzór wniosku dostêpny jest na dysku 
sieciowym Spó³ki w folderze Kadry lub na stronie internetowej pod 
adresem: www.kwbturow.bot.pl. Wniosek powinien zawieraæ 
dok³adne okreœlenie liczby akcji przeznaczonych do rozporz¹dzenia, 
cenê zbycia, osobê nabywcy i proponowany termin p³atnoœci. 
Wniosek powinien zostaæ dorêczony do Spó³ki listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem „akcje” na adres: 
BOT KWB Turów S.A, Dzia³ Kadr i Szkolenia Zawodowego, 59-916 
Bogatynia 3. Uchwa³a Zarz¹du w sprawie udzielenia zgody na 
rozporz¹dzenie akcjami imiennymi lub odmowa udzielenia zgody 
powinna byæ podjêta w przeci¹gu 30 dni od daty dorêczenia 
zawiadomienia listem poleconym. 

Kalendarze dla zwi¹zkowców

Wszystkich cz³onków NSZZ “Solidarnoœæ” przy 
BOT KWB Turów S.A. informujemy, ¿e wzorem lat 
ubieg³ych zamówiliœmy dla ka¿dego z naszych 
zwi¹zkowców trójdzielny kalendarz na 2007 r. Kalendarze 
bêd¹ mogli odbieraæ od dnia 12 grudnia przewodnicz¹cy 
oddzia³owi lub ich zastêpcy w biurze Komisji 
Miêdzyzak³adowej /budynek dyrekcji/.

Polska Grupa Energetyczna tak! - ale....
W dniu 17 listopada na swoim kolejnym posiedzeniu, 

Spo³eczna Rada Konsultacyjna /której przewodniczy W. Ilnicki/ 
podjê³a stanowisko w sprawie tworzenia Polskiej Grupy 
Energetycznej w którym czytamy: 

Spo³eczna Rada Konsultacyjna nie jest co do zasady 
przeciwna “procesom konsolidacyjnym” prowadzonym w interesie 
Pracowników, Spó³ek i Skarbu Pañstwa, przy uwzglêdnieniu w 
szczególnoœci uwarunkowañ spo³ecznych, geograficznych itd. Nie 
mo¿emy wyraziæ  spo³ecznej  akceptacj i  dla  zmian 
organizacyjnych/kapita³owych, których celem jest odebranie 
Pracownikom uprawnieñ wynikaj¹cych z zak³adowych i 
ponadzak³adowych uk³adów zbiorowych pracy, innych 
porozumieñ i praw zagwarantowanych ustaw¹ z dnia 30 sierpnia 
1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Nie mo¿emy tak¿e nie 
zg³osiæ sprzeciwu dla dzia³añ oznaczaj¹cych omijanie w/w 
znowelizowanej ustawy.

Projekt koncentracji zak³adaj¹cy wnoszenie akcji Spó³ek - 
Pracodawców do innych “specjalnych” podmiotów, tak aby unikn¹æ 
wyp³aty ekwiwalentu, o którym mowa w art.38 b ust.2 ustawy o 
komercjalizacji, gdy¿ “rodzi to powa¿ne negatywne skutki finansowe 
dla spó³ek” oznacza omijanie przepisów prawa i naruszanie praw 
uprawnionych  osób.  Z  art. 33  ust. 4  wymienionej  ustawy  wynika 
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Porady prawne
Informujemy, ¿e 12 i 19 grudnia 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

jednoznacznie, ¿e Rada Ministrów mo¿e wyraziæ zgodê na wniesienie dystrybucyjnych w PGE i jednoczeœnie nadwy¿kê dystrybucji w trzech 
akcji nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa do innej jednoosobowej spó³ki pozosta³ych grupach planowanych do prywatyzacji.
Skarbu Pañstwa w zamian za objêcie akcji w podwy¿szonym kapitale 
zak³adowym tej spó³ki. Wprawdzie nie dotyczy to bezpoœrednio Nigdzie nie przedstawiono odpowiedzi na pytania:
zatrudnionych w Spó³kach Grupy BOT GiE, którzy otrzymali ju¿ * Na podstawie jakich analiz podjêto decyzjê o ró¿nym 
akcje. Jednak w odniesieniu do nich pojawia siê kolejny problem. potraktowaniu PGE i pozosta³ych grup?
 Mianowicie, projekt konsolidacji zak³ada wprowadzenie na gie³dê * Czy rozwa¿ono analizy wskazuj¹ce na op³acalnoœæ 
Polskiej Grupy Energetycznej, a nie spó³ek parterowych, których zwiêkszenia czêœci dystrybucyjnej PGE? 
akcje wydano (zostan¹ wydane) uprawnionym. St¹d pracownicy Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam ¿adnych analiz, które 
bêd¹ dysponentami akcji nie przedstawiaj¹cych ¿adnej wartoœci. regulowa³by i uzasadnia³y model integracji w PGE.

Oprócz powy¿szego, Polska Grupa Energetyczna bêdzie W O B E C  P O W Y ¯ S Z E G O ,  P R Z E D  F O R M A L N Y M  
spó³k¹ “bez historii”, to znaczy tak¹ która nie powsta³a w drodze ROZPOCZÊCIEM PROCESU KONSOLIDACYJNEGO, 
komercjalizacji. Pracownikom nie bêdzie wiêc s³u¿y³o prawo do PRACOWNICY POWINNI MIEÆ WYRA�NIE, W SPOSÓB 
wyboru przedstawicieli w organach tej spó³ki. Jest to istotne, PEWNY I ZGODNY Z OBOWI¥ZUJ¥CYMI PRZEPISAMI 
zw³aszcza ¿e w przysz³oœci nie wyklucza siê zmian polegaj¹cych na PRAWA, ZAGWARANTOWANE:
przejêciu przez ten podmiot innych spó³ek. 1. prawo konwersji akcji spó³ek parterowych na akcje “spó³ki 
Ponadto, wszelkie przejêcia pracowników na podstawie art.23’ konsoliduj¹cej” ( naszym zdaniem powinno to nast¹piæ w 
Kodeksu pracy, które wyraŸnie lub poœrednio wskazuje siê w drodze ustawowej),
procesie konsolidacji, prowadz¹ do “odciêcia” pracowników od 2. to, ¿e nie bêdzie omijana ustawa o komercjalizacji i 
uprawnieñ, w szczególnoœci uk³adowych. prywatyzacji oraz nast¹pi zgodna z przepisami wyp³ata 

ekwiwalentu (chyba ¿e nast¹pi nowelizacja ustawy),
Realizacja rz¹dowego „Programu dla elektroenergetyki” 3. prawo do wyboru swoich przedstawicieli w organach “spó³ki 
przedstawianego zwi¹zkom zawodowym spowoduje: konsoliduj¹cej”,
• Ryzyko opóŸnienia konwersji akcji pracowniczych BOT 4. prawne i pe³ne przejêcie wszelkich zobowi¹zañ z zakresu 
• Ryzyko opóŸnienia debiutu gie³dowego PGE prawa pracy, w tym uk³adowych i wynikaj¹cych z zawartych 
• Brak jasnoœci co do parytetów wymiany akcji w spó³kach umów spo³ecznych przez spó³kê konsoliduj¹c¹.

zale¿nych BOT na akcje w BOT lub PGE 5. realizacja postanowieñ Porozumienia pomiêdzy Ministrem 
• Ryzyko utraty wartoœci BOT zwi¹zane z Skarbu Pañstwa a zwi¹zkami zawodowymi dzia³aj¹cymi w 
• utrat¹ prawa do rekompensat za koszty osierocone wg spó³kach skarbu pañstwa tworz¹cych spó³kê celow¹ (z dnia 

obecnego projektu sposobu rozwi¹zania KDT (dotyczy El. 30.04.2004r.) w sprawie konwersji akcji spó³ek parterowych 
Turów i El. Opole) bez zaproponowania alternatywnego na akcje spó³ki celowej.
mechanizmu pokrywania kosztów osieroconych i przy 
za³o¿eniu, ¿e ceny energii na rynku hurtowym nie wzrosn¹ Spo³eczna Rada Konsultacyjna oœwiadcza równie¿, ¿e nie 
radykalnie traktuje jako konsultacji spo³ecznej spotkañ ze Stron¹ rz¹dow¹, 

• natychmiastowym „przejêciem” przez BOT ryzyk PSE po na których przedstawiane s¹ materia³y przez nikogo nie podpisane 
wniesieniu BOT do PSE i proponowane s¹ rozwi¹zania oznaczaj¹ce omijanie ustawy o 

• Ryzyko utraty wartoœci PGE zwi¹zane z niekorzystn¹ komercjalizacji i prywatyzacji. Jeœli ustawa zawiera b³êdy i 
proporcj¹  miêdzy potencja ³em wytwórczym a  oznacza zró¿nicowane traktowanie pracowników, to nale¿y j¹ 
dystrybucyjnym Grupy, co stawia ja w pozycji gorszej w zmieniæ. 
stosunku do wszystkich pozosta³ych graczy na rynku polskim Konsekwencji b³êdów legislacyjnych nie mog¹ ponosiæ 
(zarówno prywatnych, jak i trzech Grup Energetycznych pracownicy. Natomiast procesy konsolidacyjne nie mog¹ byæ 
przeznaczonych do prywatyzacji), jak i konkurentów uruchamiane w sytuacji, gdy maj¹ prowadziæ do uszczuplenia 
miêdzynarodowych. wszelkich praw i interesów pracowników. 

Pomimo deklaracji o strategicznym znaczeniu PGE dla Skarbu 
Pañstwa koncepcja Ministerstwa Gospodarki zak³ada deficyt mocy Spo³eczna Rada Konsultacyjna Spó³ek Grupy BOT

Po wyborach ;-)

Ÿród³o: www.solidarnoœæ.org.pl




