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NSZZ

Brunatnego.
Zwi¹zek uczestniczy³ równie¿ w minionym roku we 

Pocz¹tek nowego roku jest czasem, w którym prowadzi siê wszystkich sprawach istotnych dla za³ogi. Przedstawiciele Solidarnoœci 
podsumowania i analizy przeprowadzonych w minionym roku dzia³añ, uczestniczyli w komisji socjalnej przy rozpatrywaniu wniosków o 
jest te¿ czasem refleksji dotycz¹cej dalszego postêpowania w celu udzielenie po¿yczek, zapomóg oraz przydzia³u skierowañ w akcji 
wyznaczenia najkorzystniejszych kierunków dzia³ania na bie¿¹cy rok. wczasowo- kolonijnej, ustalaniu wielkoœci bonów œwi¹tecznych. 
Jaki by³ dla zwi¹zku 2006r ? Solidarnoœæ równie¿ czynnie uczestniczy³a w kszta³towaniu 

By³ to rok pe³en wyzwañ, równie¿ trudnych decyzji, co bezpieczeñstwa pracy. Zg³aszaliœmy wnioski dotycz¹ce poprawy 
przek³ada³o siê na prowadzenie wzmo¿onych prac i du¿ego warunków higieniczno - sanitarnych i socjalnych za³ogi i pilnowaliœmy 
zaanga¿owania siê w dzia³aniach przez przedstawicieli zwi¹zku. ich realizacji. Podejmowaliœmy interwencje przy naruszeniach 
Przyk³adem tego jest przepisów i zasad bhp.
podjêty przez nas i poparty W i ê k s z o œ æ  
p r z e z  k o p a l n i a n e  z g ³ a s z a n y c h  i  
organizacje zwi¹zkowe podejmowanych dzia³añ 
„ S p ó r  Z b i o r o w y ”  z  z o s t a ³ a  z a k o ñ c z o n a  
Zarz¹dem BOT, który pozytywnie. Efektem tych 
dotyczy³ przekroczenia dzia³añ jest uhonorowanie 
wskaŸnika wynagrodzeñ, p o d c z a s  c e n t r a l n e j  
jak wszyscy czytelnicy akademii z okazji dnia 
pamiêtaj¹ zakoñczony górnika dwóch cz³onków 
sukcesem. Istotn¹ kwesti¹, z w i ¹ z k u :  Wo j c i e c h a  
k tóra  by³a  swois tym Ilnickiego i Stanis³awa 
motorem tych podjêtych ¯uka odznaczeniem „Za 
stanowczych dzia³añ jest ró¿nica wielkoœci wynagrodzeñ pomiêdzy Zas³ugi dla Ochrony Pracy”, nadanym przez G³ównego Inspektora 
poszczególnymi spó³kami holdingu. W ten sposób problem zosta³ Pracy. Rangê tego wyró¿nienia podnosi fakt, ¿e na z³o¿onych ponad 
zauwa¿ony przez w³adze BOT, co z kolei pozwoli³o na znalezienie trzydzieœci wniosków przyznano tylko cztery takie odznaczenia w RP, w 
p³aszczyzny do rozpoczêcia wspólnego dialogu w zakresie dochodzenia tym dwa przyjecha³y do Turowa. Wszystkie dzia³ania prowadzone 
poszczególnych spó³ek do zbli¿enia wynagrodzeñ. Premia za miesi¹c przez zwi¹zek s¹ bacznie obserwowane przez za³ogê kopalni.
grudzieñ i wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ na 2007r daje nadziejê, ¿e Coraz bardziej zauwa¿alny jest wzrost zaufania 
rozmowy przynosz¹ konkretny pozytywny wymiar. poszczególnych pracowników kopalni do Solidarnoœci i jej 

Nastêpnym wyzwaniem dla zwi¹zku by³a tzw. koncepcja przedstawicieli. Stan ten przek³ada siê na wzrost liczby cz³onków 
wy³onienia z struktury kopalni spó³ek zale¿nych tj. zwi¹zku. Kopalniana Solidarnoœæ pomimo odejœcia znacznej liczby 
- spó³ki transportowej, której podstaw¹ mia³a staæ siê baza transportowa osób na emerytury i tzw. PDO ci¹gle roœnie w si³ê i powiêksza swoje 
ZTiST, szeregi. Jest obecnie najliczniejsz¹ organizacj¹ w kopalni. Tak wysoko 
- spó³ki remontowej, w której sk³ad mia³y wejœæ warsztaty naprawcze postawiona poprzeczka daje satysfakcjê ale równie¿ nak³ada na 
WN. przedstawicieli zwi¹zku wiêksze wymagania w stosunku do samych 
To zamierzenie w opracowanej na zlecenie Zarz¹du BOT GiE S.A. siebie, które bêd¹ wymaga³y w³o¿enia jeszcze wiêcej wysi³ku i 
koncepcji równie¿ po przeprowadzeniu wielu trudnych dzia³añ zosta³o zaanga¿owania w pracy na rzecz cz³onków zwi¹zku i za³ogi BOT KWB 
wstrzymane. Turów S.A. Miniony rok nale¿y uznaæ dla zwi¹zku za udany.
Upór i zaanga¿owanie w prowadzeniu wspólnych konsekwentnych i W bie¿¹cym musimy wspólnie w³o¿yæ maksymalny wysi³ek w celu 
zdeterminowanych dzia³añ cz³onków „S” z poszczególnych kopalñ realizacji stawianych przed nami wyzwañ, ¿eby za rok równie¿ mo¿na 
wêgla brunatnego, zakoñczony niew¹tpliwym sukcesem, którego by³o zakoñczyæ podsumowanie zdaniem, – ¿e by³ to kolejny udany dla 
efektem sta³o siê powo³anie Zespo³u Trójstronnego ds. Wêgla zwi¹zku rok.

Jaki by³ miniony rok?

R.S.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ 
“Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. 
informuje, ¿e Miêdzyzak³adowe Zebranie 
Delegatów odbêdzie siê dnia 16 marca 2007r w 
Sali Zbornej BOT KWB Turów S.A. 

00Rozpoczêcie o godz. 6 .

UWAGA DELEGACI !!!
Zespó³ redaguj¹cy Biuletyn otrzyma³ nastêpuj¹c¹ informacjê :

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu w dniu 21 grudnia 2006 roku 
postanawia umorzyæ dochodzenie w sprawie dzielenia zapomóg 
bezzwrotnych przez zarz¹d MPKZP - z uwagi na brak cech 
przestêpstwa.

Cytujemy uzasadnienie: “Maj¹c powy¿sze na uwadze 
dokonano analizy dzia³alnoœci kasy od stycznia 2006r. do miesi¹ca 
paŸdziernika 2006r. Analiza ta da³a podstawy do stwierdzenia, ¿e 
dzia³ania cz³onków by³o zgodne z obowi¹zuj¹cymi ich przepisami, a co 
za tym idzie nie mo¿na mówiæ tu o pope³nieniu jakiegokolwiek 
przestêpstwa. Przyznaæ jednak nale¿y, ¿e przyznawane kwoty by³y 
zró¿nicowane i czêstokroæ osoby ubiegaj¹ce siê o zapomogê dostawa³y 
ró¿ne kwoty. T³umaczyæ to jednak nale¿y przede wszystkim iloœci¹ i 
jakoœci¹ dokumentów do³¹czanych do wniosku, gdy¿ w du¿ej czêœci od 
nich zale¿a³a wysokoœæ przyznawanej zapomogi “.

Nie bêdziemy tego komentowaæ, poniewa¿ komentarz w tej 
sytuacji jest wed³ug nas zbêdny.

Przestêpstwa nie by³o

R.S.

Przypominamy o odwiedzinach naszej strony internetowej: 
http://www.republika.pl/soltur gdzie na bie¿¹co mo¿na œledziæ 
prace i poczynania naszej Komisji oraz w du¿o wiêkszym ni¿ w 
biuletynie zakresie ogl¹daæ zdjêcia z najwa¿niejszych wydarzeñ i 
spotkañ. Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierowaæ na nasz adres 
internetowy soltur@poczta.onet.pl

ZAPRASZAMY!



Go³o ale weso³o...
Z powodu braku poprawy sytuacji opisywanej w naszym 

biuletynie zwi¹zkowym nr 10 z listopada 2006r, zwi¹zanej z 
niedoborem odzie¿y ochronnej w magazynie odzie¿owym, nasza 
Komisja Miêdzyzak³adowa wystosowa³a pismo nastêpuj¹cej treœci 
kierowane do Prezesa Zarz¹du mgr in¿. Stanis³awa ̄ uka:

“W zwi¹zku z licznymi telefonami oraz z osobistymi skargami 
pracowników na braki w magazynie odzie¿owym odpowiednich 
rozmiarów sortów odzie¿y roboczej, ochronnej oraz obuwia, Komisja 
Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. 
zwraca siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹zanie 
w/w problemu. Podjête wczeœniej dzia³ania ze strony zwi¹zku, pismo do 
Dyrektora Ekonomicznego mgr in¿. Jerzego Zwierzyñskiego oraz jego 
obietnice nie zmieni³y sytuacji na normaln¹. W zwi¹zku z powy¿szym 
uwa¿amy, ¿e obecna sytuacja ur¹ga podstawowym zasadom BHP.”

Spraw¹ zainteresowany jest równie¿ Zak³adowy Spo³eczny 
Inspektor Pracy Waldemar Bohonos, który na wystosowane zapytanie 
otrzyma³ nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ od Dyrektora d.s. Ekonomicznych:

“W odpowiedzi na Pana pismo informujê, ¿e dzia³ania maj¹ce 
na celu doprowadzenie do uzupe³nienia braków w magazynie 
odzie¿owym zosta³y podjête w momencie podpisania umów z firmami, 
które zosta³y wybrane w miesi¹cu paŸdzierniku, po uniewa¿nieniu 
postêpowania prowadzonego w trybie zamówienia publicznego. 
Umowy zosta³y podpisane 25 paŸdziernika 2006r. i obowi¹zuj¹ do 25 
paŸdziernika 2007r. Od samego pocz¹tku firmy otrzyma³y bardzo du¿o 
zapotrzebowañ na poszczególne sorty oraz rozmiary. Jednak nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e ¿adna z firm, które bra³y udzia³ w wyborze nie mog³a 
wczeœniej rozpocz¹æ swojej pracy bez podpisanej umowy, poniewa¿:
- tylko dla naszej firmy szyj¹ z nietypowej tkaniny (gramatura min. 290 
g/m2)
- oraz nanosz¹ specjalny napis zgodny z naszymi wymaganiami.
Ujête w pierwszych zamówieniach iloœci naszych potrzeb przekroczy³y 
jednak mo¿liwoœci przerobowe wybranych firm, co spowodowa³o 
wyd³u¿enie terminu dostaw.

Sytuacja powinna wróciæ do normy do po³owy lutego.
W przypadku powtarzaj¹cych siê nieterminowych dostaw, w stosunku 
do firmy bêd¹ wyci¹gniête konsekwencje zgodnie z zapisem §7 pkt.2 
umowy do zerwania jej w³¹cznie”. R.S.

D.B.

Nie trzeba ju¿ odpracowywaæ drugiego dnia Bo¿ego 
Narodzenia i œwiêta 3 Maja

W  dniu 30 listopada 2006r. wesz³y w ¿ycie zmiany w 
przepisach kodeksu pracy dotycz¹ce zasad uwzglêdniania œwi¹t przy 
ustalaniu harmonogramu czasu pracy pracowników. Obecnie 
pracodawca planuj¹c rozk³ady czasu pracowników, bêdzie musia³ 
obni¿yæ wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin z 
tytu³u ka¿dego œwiêta przypadaj¹cego w innym dniu ni¿ niedziela.
Mniej czasu w pracy – Wczeœniej,  gdy w jednym tygodniu 
przypadaj¹cym od poniedzia³ku do niedzieli wypada³y dwa dni 
œwi¹teczne (poza niedziel¹), kodeks pracy nakazywa³ pracodawcom 
obni¿anie tego wymiaru tylko o 8 godzin pracy przy ustalaniu wymiaru 
czasu pracy. W jednym tygodniu kalendarzowym dwa œwiêta mog³y 
wyst¹piæ w maju (1 i 3 maja) oraz w grudniu (25 i 26 grudnia). Je¿eli 
¿adne z nich nie przypada³o w niedzielê, to wymiar czasu pracy w 
ka¿dym z tych miesiêcy by³ obni¿any o 8, a nie o 16 godzin. Rodzi³o to 
obowi¹zek odpracowania drugiego œwiêta.
– Teraz wszystkie œwiêta pañstwowe i religijne odzyskaj¹ swój 
œwi¹teczny charakter. Regulacja, zgodnie z któr¹ w niektórych latach 
kalendarzowych jedno ze œwi¹t majowych lub grudniowych nie 
pomniejsza³o wymiaru czasu pracy, oznacza³a, ¿e œwiêto takie by³o 
traktowane jak dzieñ wolny od pracy wynikaj¹cy z przeciêtnie 
piêciodniowego tygodnia pracy.  Kilka lat temu wprowadzenie zasady 
pomniejszania wymiaru czasu pracy z tytu³u tylko jednego ze œwi¹t 
by³o ich sukcesem w walce o obni¿enie kosztów pracy. PKPP Lewiatan 
podkreœla³, ¿e Polska zalicza siê do krajów o najwiêkszej liczbie dni 
œwi¹tecznych. W ci¹gu roku jest ich 11. Dla porównania na Wêgrzech 
jest 6 dni œwi¹tecznych, w Rumunii – 7, w Belgii, Czechach, Norwegii i 
Holandii – 8. Œrednia dla krajów UE wynosi 9,6. Dziêki zmianom, w 
2007 roku i w latach nastêpnych (2008, 2012, 2013, 2014), pracownicy 
poza dniami œwi¹tecznymi, bêd¹ korzystaæ równie¿ z 52 dni wolnych 
od pracy w roku kalendarzowym z tytu³u przeciêtnie piêciodniowego 
tygodnia pracy. 

Od tego roku œwi¹t nie odrabiamy..

W dniu 04-01-2007 roku w ZTiST zosta³o zorganizowane 
spotkanie kadry kierowniczej s³u¿by TB w celu omówienia bie¿¹cych 
spraw pracowniczych i organizacyjnych dzia³u BP zg³aszanych przez 
kierowców. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy dozoru dzia³u BP 
(kierownik i wszyscy dyspozytorzy) w tym przewodnicz¹cy 
oddzia³owych organizacji zwi¹zkowych NSZZ „S" oraz NZZG.
W sprawach organizacyjnych omówiono miêdzy innymi:
- przestrzeganie zaplanowanych terminów badañ lekarskich i 
psychotechnicznych,
- plany urlopów wypoczynkowych pracowników dzia³u na 2007 rok 
oraz przypomniano o obowi¹zku powiadomienia pracownika o 
zaplanowanym terminie urlopu,
- zasady udzielania tzw. „kropek" dla kierowców pracuj¹cych w 
systemie 4-ro brygadowym oraz przypomniano o koniecznoœci 
sporz¹dzania harmonogramów planowanych „kropek",
W punkcie bie¿¹ce sprawy pracownicze omówiono problemy 
zg³aszane do dyspozytorów przez poszczególne zmiany a mianowicie:
- przenoszenie „kropek" z dnia powszedniego na dzieñ wolny od pracy - 
uzgodniono mo¿liwoœæ przeniesienia kropki tylko na pisemny wniosek 
pracownika,
- problemy z rozliczeniem wyposa¿enia pojazdu i ogumienia - dzia³ 
techniczny okreœli³ godziny, w których pracownicy zajmuj¹cy siê 
wyposa¿eniem pojazdów i ogumieniem bêd¹ w biurze dzia³u do 
dyspozycji kierowców,
- prace gospodarcze dla kierowców zatrudnianych na hali ogumienia w 
dni o zmniejszonym zapotrzebowaniu na pojazdy w TC,
- przypadki rozk³adania przez „TUR-MED" badañ okresowych na dwa 
dni uzgodniono z Prezesem Zarz¹du „TUR-MED", ¿e terminy badañ 
okresowych dla kierowców bêd¹ wyznaczane tylko w dni pracy 
wszystkich niezbêdnych lekarzy specjalistów,
- pog³oski o wydzieleniu ZTiST ze struktur BOT KWB Turów zwi¹zane 
z brakiem logo BOT KWB Turów na harmonogramach pracy systemu 
4-ro brygadowego dyspozytorzy zostali zapewnieni, ¿e na dzieñ 
dzisiejszy nie ma ¿adnych informacji o wydzielaniu ZTiST ze struktur 
kopalni, a brak logo kopalni jest przypadkowy.

Spotkanie w ZTiST

K.Sz.

Komisja Miedzyzak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” przy BOT 
KWB Turów S.A. zaprasza cz³onków zwi¹zku wraz z rodzinami do 

wspólnej zabawy w parku wodnym w 
N i e m c z e c h  
/ o k o l i c e  
Berlina/. Jest to 
wielki, nowy, 
tropikalny park 
w o d n y  p o d  
d a c h e m ,  z  
w i e l o m a  
a t r a k c j a m i  
czynny przez 
ca³¹ dobê 365 
dni w roku.
T e r m i n  
wycieczki: 
24 marzec 2007r. Zapisy i wp³aty w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej 
od dnia 12 luty 2007r.
Cena: 50z³ /koszt przejazdu, ubezpieczenie/ + bilet wstêpu (do 
kupienia na miejscu):
Doroœli - 24,5 euro,
Dzieci - 4 do 16 lat - 19,5 euro
Dzieci i m³odzie¿ do lat 18 przy jednej osobie doros³ej - koszt 
transportu i ubezpieczenia - bezp³atnie.
Cena biletu zawiera:
# mo¿liwoœæ wejœcia na teren Tropical Island na dowolny czas,
# dzienne show w wiosce tropikalnej,
# wieczorne show nad Po³udniowym Pacyfikiem,
# szafkê na garderobê.
Uwaga: przy wejœciu do Tropical Island otrzymujesz kartê chipow¹ o 
wartoœci 100 euro na ewentualne posi³ki i napoje. Nie wolno wnosiæ 
w³asnego prowiant. Kartê reguluje siê przy wyjœciu. Zgubienie karty to 
utrata 100 euro.

TROPICAL ISLAND 

Tropical Island z “Solidarnoœci¹”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! K.M.



Z posiedzenia Rady Konsultacyjnej
9 stycznia b.r. odby³o siê kolejne posiedzenie Spo³ecznej 

Rady Konsultacyjnej, której przewodniczy W. Ilnicki z naszej 
Komisji Miêdzyzak³adowej.

Na posiedzeniu miêdzy innymi omówiono projekt regulaminu 
Programu Optymalizacji Zatrudnienia (POZ) w Grupie BOT oraz 
szczegó³owo jeden z elementów tego programu, tj. Program 
Dobrowolnych Odejœæ (PDO). Projekt przewiduje, ¿e nie bêd¹ z niego 
mogli skorzystaæ pracownicy, którzy nabyli lub do koñca 2007r. nabêd¹ 
uprawnienia emerytalne. Pod wzglêdem rozwi¹zañ jest on podobny do 
programu wdro¿onego przez pracodawcê w 2005r. Strona zwi¹zkowa 
oznajmi³a, ¿e program jest wy³¹cznie spraw¹ pracodawcy i nie 
zamierza podpisaæ porozumienia w tej sprawie. Zaznaczono równie¿, 
¿e PDO jest jednym z trzech elementów POZ, a co do pozosta³ych form 
zawartych w tym programie s¹ one co najmniej kontrowersyjne i 
budz¹ce obawy.

W drugim punkcie obrad strona zwi¹zkowa przedstawi³a 
swoje uwagi do projektu “Regulaminu wyboru i odwo³ania cz³onka 
Zarz¹du i cz³onków Rady Nadzorczej spó³ek Grupy BOT wybieranych 
przez pracowników” wyra¿aj¹c opiniê, ¿e niektóre zapisy nosz¹ 
znamiona manipulacji, maj¹cej na celu uniemo¿liwienie wyboru 
przedstawicieli za³ogi do organów spó³ek. W kwestiach spornych 
odpowiedzi udziela³ Prezes BOT GiE S.A. Pawe³ Skowroñski. Zwi¹zki 
Zawodowe przedstawi³y wspólnie wypracowane postulaty na piœmie 
skierowanym do Zarz¹du BOT-u. Ponadto zwi¹zkowcy oœwiadczyli, 
¿e nie przyjêcie ich postulatów  dotycz¹cych w/w. zmian, spowoduje 
zakwestionowanie prawomocnoœci przeprowadzonych wyborów.

W  kolejnych punktach obrad przedstawiono stronie 
zwi¹zkowej sytuacjê, zwi¹zan¹ z tworzeniem Polskiej Grupy 
Energetycznej i ryzyka jakie niesie ze sob¹ realizacja w obecnym 
kszta³cie rz¹dowego programu dla elektroenergetyki (sprawa 
rozwi¹zania kontraktów d³ugoterminowych, problem z finansowaniem 
dalszych inwestycji, niedobór dystrybucji w stosunku do mocy 
wytwórczej). Pojawi³y siê te¿ pytania dotycz¹ce konwersji i wyceny 
akcji pracowniczych na które odpowiadali przedstawiciele BOT-u.

Omawiaj¹c politykê p³acow¹ Prezes Skowroñski 
poinformowa³, ¿e obecnie jeszcze trwaj¹ prace nad porównaniem p³ac 
podobnych grup zawodowych w poszczególnych spó³kach Grupy BOT 
i aby dlatego do czasu ich zakoñczenia operowaæ œredni¹ p³ac¹ jako 
wyznacznikiem do kszta³towania wzrostu p³ac w spó³kach oraz 
uwzglêdniaæ pozap³acowe elementy wynagrodzeñ. Podsumowuj¹c 
dyskusjê Prezes BOT stwierdzi³, ¿e w tym roku wzrost p³ac w KWB 
Turów powinien byæ wiêkszy ni¿ w KWB Be³chatów a Elektrowni 
Opole wiêkszy ni¿ w pozosta³ych elektrowniach.
 W sprawach ró¿nych dyskutowano o planach powstania 
wspólnego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego dla  BOT i korzyœciach 
wynikaj¹cych z tego faktu.  

Spo³eczna Rada Konsultacyjna podczas pracy.

Przewodnicz¹cych (zastêpców) kó³ oddzia³owych informujemy, ¿e od 
dnia 29 stycznia 2007r w biurze Komisji Zak³adowej mo¿na odbieraæ 
d³ugopisy z logo Kopalnianej Solidarnoœci dla wszystkich cz³onków 
NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT KWB Turów S.A.

Wkrótce kolejna niespodzianka!

M. D.

M. D.

D³ugopisy dla cz³onków “Solidarnoœci”

Jak zrezygnowaæ z II filara w OFE?
Osoby, którym na przeszkodzie do wczeœniejszej emerytury 

sta³o uczestnictwo w OFE, maj¹ ju¿ otwart¹ drogê do wczeœniejszego 
odpoczynku. Wystarczy, ¿e z³o¿¹ odpowiedni wniosek w ZUS, a ten za 
nich za³atwi formalnoœci.
Sejm uchwali³ ustawê, która ta to umo¿liwia, a 12 stycznia 2007r. 
Prezydent j¹ podpisa³. Ustawa wejdzie w ¿ycie po opublikowaniu w 
Dzienniku Ustaw. Chodzi o te osoby, które urodzi³y siê miêdzy 1 
stycznia 1949r. a 31 grudnia 1968 r. i spe³ni¹ warunki, co do wieku i sta¿u 
w 2007 r. One mog¹ liczyæ na preferencje i przechodziæ wczeœniej na 
emeryturê, zanim osi¹gn¹ powszechny wiek emerytalny. Bêdzie im ona 
obliczona wed³ug starych zasad. Zasadniczo na wczeœniejsz¹ emeryturê 
mog¹ przejœæ:
• pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach lub szczególnym 
charakterze,
• osoby wykonuj¹ce dzia³alnoœæ twórcz¹ lub artystyczn¹ bez wzglêdu na 
to, czy s¹ pracownikami czy te¿ ubezpieczonymi op³acaj¹cymi sk³adki 
na w³asne ubezpieczenie z tytu³u wykonywania tej dzia³alnoœci,
• górnicy,
• kolejarze.
Za³o¿enie by³o takie, ¿e zasadniczo ka¿dy, kto urodzi³ siê po 31 grudnia 
1948r mia³ mieæ ju¿ now¹ emeryturê. Zostawiono jednak osobom 
urodzonym do koñca 1968r. mo¿liwoœæ wyboru emerytury ustalonej na 
starych zasadach, z prawem do wczeœniejszej. Kto chcia³ mieæ now¹ 
emeryturê, móg³ na swój wniosek podpisaæ umowê z wybranym 
funduszem emerytalnym o oszczêdzaniu na staroœæ w II filarze. Osobom 
z tej grupy wiekowej, które nie przyst¹pi³y do OFE, zagwarantowano 
emerytury wczeœniejsze ustalone wed³ug starych zasad.
Pierwotnie z wczeœniejszej emerytury mogli korzystaæ urodzeni po 31 
grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969., którzy spe³ni¹ warunki co do 
wieku i sta¿u do koñca 2006 r.
Sejm jednak zdecydowa³ o przed³u¿eniu o rok tych przywilejów. A 
zatem mog¹ przechodz¹c na wczeœniejsze emerytury osoby, które do 
koñca 2007 r. spe³ni¹ warunki dotycz¹ce wieku i sta¿u 
ubezpieczeniowego.
Osoby z tej grupy wiekowej musz¹ spe³niæ warunki do wczeœniejszej 
emerytury do 31 grudnia 2007 r. Nie musz¹ jednak do koñca tego 
roku z³o¿yæ wniosku o to œwiadczenie. Jeœli z³o¿¹ go póŸniej, 
wczeœniejsza emerytura im nie przepadnie.
Ci jednak, którzy W1999 r. podpisali umowy z OFÊ nie wiedzieli, ¿e 
przepisy siê zmieni¹. Dlatego nie mogliby skorzystaæ z przed³u¿onego 
na 2007 r. przywileju.
Sejm wiêc 12 stycznia 2007 r. uchwali³ nowelizacjê ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Otwiera dla tych osób furtkê i 
zobowi¹zuje ZUS do podjêcia czynnoœci zwi¹zanych z wykreœleniem z 
OFE tych, którym na przeszkodzie do wczeœniejszej emerytury stoi 
cz³onkostwo w OFE.
Wniosek otwiera drogê, do wczeœniejszej emerytury
Te osoby, które przyst¹pi³y w 1999 r. do OFE i zechc¹ udaæ siê na 
wczeœniejszy odpoczynek, musz¹ z³o¿yæ w ZUS wniosek o przekazanie 
do bud¿etu pañstwa œrodków zgromadzonych na rachunku. Z³o¿enie 
tego dokumentu oznacza, ¿e sk³adki przez lata zgromadzone w funduszu 
wraz z wypracowanym zyskiem wp³yn¹ do bud¿etu pañstwa, a nie na 
indywidualne konto emerytalne. To cena, jak¹ zap³aci wczeœniejszy 
emeryt za wyjœcie z funduszu.
Po wydaniu decyzji o przyznaniu emerytury ZUS wykreœli takiego 
emeryta z centralnego rejestru cz³onków funduszy emerytalnych i 
zawiadomi o tym odpowiedni fundusz. Z dniem uzyskania prawa do 
emerytury umowa z funduszem emerytalnym stanie siê niewa¿na.
Dla pozosta³ych osób z tej grupy wiekowej, których reforma emerytalna 
zasta³a w trakcie kariery zawodowej i które „nie za³api¹ siê” ju¿ na 
emerytury wczeœniejsze z tytu³u pracy w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze, bêd¹ ustanowione emerytury pomostowe.
Ustawa o tych emeryturach jest obecnie w fazie zaawansowanego 
projektu, a poszczególne grupy zawodowe walcz¹ o zachowanie 
dotychczasowych przywilejów na d³u¿ej.
Co musz¹ zrobiæ cz³onkowie funduszu, by otrzymaæ œwiadczenie.
Specjalna procedura w ZUS:
1. Sprawdziæ wiek, sta¿ pracy i zajmowane stanowisko.
2. Z³o¿yæ wniosek do ZUS o przekazanie œrodków zgromadzonych na rachunku w OFE.
3. Z³o¿yæ wniosek o emerytur¹ - rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy (ZUS Rp-1).
4. ZUS sprawdza, czy zainteresowany spe³nia warunki do wczeœniejszej emerytury i 
wylicza jej wysokoœæ.
5. ZUS wykreœla emeryta z Centralnego Rejestru Cz³onków Funduszy Emerytalnych.
6. ZUS zawiadamia o wykreœleniu odpowiedni fundusz emerytalny.

Ÿród³o: Gazeta Prawna
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Porady prawne
Informujemy, ¿e 6 i 20 lutego oraz 6 i 20 marca  2007 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

Zadecyduj, gdzie trafi¹
Twoje pieni¹dze!

Przeka¿ czêœæ podatku, który i tak musisz zap³aciæ, na 
Stowarzyszenie Wspierania, Rozwoju i Pomocy Dziecku

 z siedzib¹ przy ul. Waryñskiego 19/21, 
59 - 920 Bogatynia.

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy 
dzieciom poprzez wspieranie i pomoc dzieciom 
pochodz¹cym z rodzin wielodzietnych, œrodowisk 
b i e d n y c h ,  d o t k n i ê t y c h  b e z r o b o c i e m  i  
uzale¿nieniami, wyrównanie szans edukacyjnych, 
prowadzenie do¿ywiania, szerzenie oœwiaty i 
profilaktyki zdrowotnej, organizowanie pomocy 

psychologicznej i socjoterapeutycznej, rozwi¹zywanie problemów 
wychowawczych i ¿yciowych rodzin, jak te¿ pomoc Stowarzyszenia 
Rzymskokatolickiej Parafii Œw. Marii Magdaleny w Bogatyni w 
dokoñczeniu budowy Domu Parafialnego ze Œwietlica 
Œrodowiskow¹ i Sto³ówk¹ Charytatywn¹ i prowadzenie Œwietlicy 
Œrodowiskowej w wybudowanym obiekcie, który w przysz³oœci sta³by 
siê siedzib¹ Stowarzyszenia.

Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie, 
podatnik mo¿e przekazaæ 1% podatku nale¿nego fiskusowi na wsparcie 
organizacji, która realizuje dzia³ania po¿ytku publicznego. Jedn¹ z 
takich organizacji jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju, Integracji 
i Pomocy Dziecku "MALEC" (nr Krajowego Rejestru S¹dowego 
0000056400). Mo¿na zatem przekazaæ czêœæ swojego podatku na 
pomoc dzieciom na numer konta Stowarzyszenia "MALEC".                  

BZ WBK I O/Bogatynia
86 1090 1971 0000 0001 0491 9241

W jaki sposób skorzystaæ z tej mo¿liwoœci?
Krok 1. Wype³nij PIT 28, PIT 36 lub PIT 37.
Krok 2. Oblicz, ile wynosi 1 % nale¿nego podatku i wpisz tê kwotê w 
odpowiedni¹ rubrykê (w PIT-ach
opisana jest ona jako: kwota 1% zmniejszenia z tytu³u wp³aty na rzecz 
organizacji po¿ytku publicznego).
Krok 3. Od podatku, który masz zap³aciæ, odejmij obliczon¹ uprzednio 
kwotê.
Krok 4. Obliczon¹ kwotê wp³aæ na konto organizacji po¿ytku 
publicznego. Wp³aty nale¿y dokonaæ przed z³o¿eniem zeznania 
podatkowego. Pokwitowanie tej wp³aty zachowaj do ewentualnej 
kontroli organu skarbowego.

 

"MALEC"

W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o Wasz¹ pomoc.

Prezes Stowarzyszenia
Zofia I¿ycka

Wiceprezes Stowarzyszenia
ks. Aleksander M. Leszczyñski

Jako jedni z pierwszych przedstawiamy czytelnikom wybrane przez 
Komisjê Socjaln¹ oœrodki kolonijne i wczasowe w sezonie 2007r.

MIELNO OW ,,Ba³tyk” ; wiek 11 – 15 lat ; 2 turnusy po 45 miejsc,
DAR£ÓWKO OW ,,Jantar” ; wiek 11 – 15 lat ; 2 turnusy po 90 
miejsc,
D�WI¯YNO OW ,,Gród Piastów” ; wiek 9 – 14 lat ;2 turnusy po 45 
miejsc ; 1 turnus 90 miejsc,
POGORZELICA OW ,,Dziejba Leœna” ; wiek 7 – 10 lat 2 turnusy po 
45 miejsc,
USTKA OW ,,Niezapominajka” ; wiek 10 – 14 lat ; 1 turnus 45 miejsc 
; 1 turnus 90 miejsc,
PORONIN OW ,,Limba” ; wiek 15 – 18 lat ; 1 turnus 45 miejsc
ŒWINOUJŒCIE OW ,,Graal” ; wiek 15 – 18 lat ;  2 turnusy po 45 
miejsc,
SOPOT Hotel ,,Miramar” ; Wiek 15 – 18 lat ; 1 turnus 45 miejsc ; 2 
turnusy po 90 miejsc,
OSTRÓW MAUSZ  OW ,,Milo” ; wiek 15 – 18 lat ; 3 turnusy po 20 
miejsc
Razem zabezpieczono 1005 miejsc.

MRZE¯YNO ORW ,,Laguna” ; 1 turnus 56 miejsc ; 2 turnusy po 72 
miejsca ; 1 turnus wrzeœniowy dla emerytów (iloœæ miejsc do 
uzgodnienia),
POGORZELICA OWS ,,Stoczniowiec” ; 4 turnusy po 39 miejsc,
ŒWINOUJŒCIE  OW ,,Admira³ II” ; 3 turnusy po 45 miejsc,
MIÊDZYZDROJE ,,Willa Roma” ; 2 turnusy po 35 miejsc,
£EBA OW ,,Lech” ; 4 turnusy po 50 miejsc,
POBIEROWO ,,PISZ” ; 3 turnusy po 50 miejsc,
ZAKOPANE OW ,,Krokus” ; 2 turnusy po 45 miejsc ; 1 turnus dla 
emerytów 40 miejsc ; od 7 do 20 czerwca.
Razem zabezpieczono 1001 miejsc.

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI:

WCZASY

Wypoczynek letni w 2007r

Z.S.

Zadania Zwi¹zku na lata 2006-2010

Spotkanie z Premierem

Nowa siedziba BOT-u

Wierny idea³om Sierpnia Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek 
Zawodowy "Solidarnoœæ" organizuje pracowników w celu poprawy 
warunków pracy i ¿ycia.
1. Dlatego w nadchodz¹cej kadencji celami priorytetowymi naszych 
dzia³añ bêd¹:
-    systematyczny wzrost wynagrodzeñ, w tym p³acy minimalnej;
- skuteczna obrona podstawowych praw pracowniczych i 
zwi¹zkowych oraz bezpieczeñstwo ekonomiczne osób po zakoñczeniu 
aktywnoœci zawodowej;
-    rozwój Zwi¹zku szczególnie poprzez zwiêkszenie liczby cz³onków 
w istniej¹cych i powstanie nowych organizacji zwi¹zkowych.
2. Komisja Krajowa zobowi¹zuje Prezydium i zespo³y KK do 
przygotowania na najbli¿sze posiedzenie najwa¿niejszych zadañ 
uporz¹dkowanych wg wa¿noœci i czasu realizacji w ramach 
wymienionych celów priorytetowych, uzupe³nionych o sta³e zadania 
statutowe.
3. Komisja Krajowa podkreœla, ¿e cele te i przyjête do realizacji zadania 
powinny znaleŸæ corocznie odzwierciedlenie w bud¿etach krajowych, 
bran¿owych, regionalnych i zak³adowych struktur naszego Zwi¹zku.

Ÿród³o: biuletyn K.K.

24 stycznia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odby³o siê 
spotkanie Premiera Jaros³awa Kaczyñskiego z Prezydium KK NSZZ 
"Solidarnoœæ".

Przewodnicz¹cy KK NSZZ "S" Janusz Œniadek przedstawi³ 
najwa¿niejsze problemy, które wymagaj¹ pilnych rozwi¹zañ m.in. nagminne 
³amanie praw pracowniczych i zwi¹zkowych, narastaj¹ce konflikty w wielu 
bran¿ach, konieczny wzrost p³acy minimalnej, nieprawid³owoœci w procesie 
konsultacji rz¹dowych projektów z partnerami spo³ecznymi.

Strony zadeklarowa³y wolê wzmocnienia dialogu spo³ecznego i 
dzia³ania na rzecz przestrzegania praw pracowniczych i zwi¹zkowych. 
Podkreœlono te¿ wolê systematycznego zwiêkszenia relacji p³acy minimalnej 
do przeciêtnej.

Ustalono te¿ za celowe kontynuowane takich spotkañ równie¿ z 
poszczególnymi ministrami. 

Zarz¹d BOT "Górnictwo i Energetyka" wynaj¹³ ca³e ósme piêtro w 
biurowcu "Orion" przy ul. Sienkiewicza w £odzi – informuje Dziennik £ódzki. 
W pomieszczeniach tych bêd¹ pracowaæ specjaliœci handluj¹cy energi¹.
Dziennik przypomina, ¿e BOT od momentu powo³ania grupy latem 2004 r. 
wynajmuje ponad 2 tys. mkw. na ró¿nych piêtrach biurowca przy al. 
Pi³sudskiego 12 w £odzi. Latem zesz³ego roku ze wzglêdów finansowych 
zrezygnowano z dzier¿awy nale¿¹cej do miasta kamienicy przy ul. 
Piotrkowskiej 96, jesieni¹ zarz¹d zaprzesta³ poszukiwañ dzia³ki w £odzi, na 
której mia³aby byæ wybudowana nowa siedziba.
£ódzka gazeta pisze, ¿e z nieoficjalnych informacji wiadomo, i¿ komitet 
steruj¹cy, który pracuje nad struktur¹ Polskiej Grupy Energetycznej zakaza³ 
zarz¹dom przedsiêbiorstw, które stworz¹ grupê powa¿nych inwestycji w 
nieruchomoœci.

Ÿród³o: Dzia³ informacji K.K.

Ÿród³o: Gazeta £ódzka


