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Nasze propozycje zmian w ZUZ-ie
taryfikatora  6-9 kat. ( obecnie 1-7 ), laborant poz.42 taryfikatora 6-11 kat. 
( 3 – 10 ), sprz¹tacz poz. 102 taryfikatora 6 – 8 ( 1- 6 ).

Mamy równie¿ propozycje uporz¹dkowania rozpiêtoœci “Solidarnoœæ” zg³osi³a Zarz¹dowi wiele propozycji zmian do 
zaszeregowania dla stanowisk nierobotniczych, uregulowania kwestii uk³adu zbiorowego. Ze wzglêdu na ograniczenia nie bêdziemy na 
dotycz¹cych pracowników s³u¿by ochrony itd.³amach tego wydania prezentowaæ ich wszystkich. Pe³en wykaz 
Propozycje nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.propozycji dostêpny jest w siedzibie zwi¹zku. W naszym biuletynie 

zaprezentujemy tylko propozycje wg nas o znaczeniu zasadniczym.
Podstawow¹ zasad¹, któr¹ proponujemy jest wyeliminowanie z 

tabeli zaszeregowania tzw. dolnych stawek od 1 – 5. Przy wdro¿eniu tej 
propozycji wyjœciow¹ kategori¹ zaszeregowania bêdzie kat. 6.

Nastêpn¹ zasad¹ proponowan¹ przez zwi¹zek jest nie 
podwy¿szanie obligatoryjne górnej kat, zaszeregowania dla wszystkich 
zawodów wystêpuj¹cych w taryfikatorze zawodów czy to o 1 kat., czy o 4 
kat. Uwa¿amy, ¿e dysproporcje w zarobkach s¹ tak znaczne pomiêdzy 
poszczególnymi zawodami, ¿e nie powinno siê je dodatkowo potêgowaæ.
Przyk³adowo: obecnie posiadaj¹cych maksymalne zaszeregowanie jest 
782 pracowników, w tej liczbie znajduje siê 139 pracowników maj¹cych 

Proponujemy wprowadzenie zapisu dla pracowników tzw. stawki dyrektorskie tj. 1 kategoria powy¿ej maksymalnej kategorii 
posiadaj¹cych maksymalne zaszeregowanie, którzy w zwi¹zku z tym nie zaszeregowania osobistego wynikaj¹cego z taryfikatora zawodów.
mog¹ dalej awansowaæ:Natomiast kategoriê 5 posiada 7 pracowników, kat.6 -132 pracowników,  
„W ramach obowi¹zuj¹cej  tabeli p³ac dla d³ugoletnich pracowników kat. 7 – 347 pracowników.
w uzasadnionych przypadkach Zarz¹d w uzgodnieniu z stronami Proponujemy równie¿ inne rozpiêtoœci zaszeregowania dla 
ZUZ mo¿e podnieœæ kategoriê zaszeregowania poza maksymaln¹ na niektórych zawodów wystêpuj¹cych w ruchu zak³adu górniczego,  
danym stanowisku”.Przyk³adowo: operatorzy i przodowi maszyn podstawowych poz. 62 

Kolejn¹ propozycj¹ jest wprowadzenie zgodnie z taryfikatora od 8 -13 kat., (obecnie 5-13 ), operatorzy i przodowi 
postanowieniami Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego, czterech posiadaj¹cy uprawnienia do wszystkich typów maszyn podstawowych 
dodatkowych dni p³atnego urlopu wypoczynkowego.poz. 63 taryfikatora  9 – 14 kat. ( 6-14 kat.), operator przenoœnika 

W sprawie wprowadzenia dla pracowników tzw. karty socjalnej taœmowego – przodowy grupy remontowej przenoœników  poz. 69 
nie wyra¿amy sprzeciwu i oczekujemy na  konkretne propozycje.taryfikatora od 8-12 ( 5-12 ), wulkanizator taœm przenoœnikowych – 

Zaproponowane i zaprezentowane przez nas zmiany s¹ przodowy poz. 127 taryfikatora 8-13 kat. ( 6-13 ).
propozycjami przemyœlanymi i odpowiadaj¹cymi zapotrzebowaniu Dla niektórych zawodów proponujemy podwy¿szenie i dolnej i 
spo³ecznemu.górnej kategorii zaszeregowania, s¹ to przyk³adowo: ³azienny, poz. 43 

NAGRODY JUBILEUSZOWE ODPRAWY EMERYTALNE

po 15 latach pracy 100% do 15 lat pracy       100%

po 20 … ....//......... 150% po 15 latach pracy  200%

po 25 … ....//......... 200% po 20 .........//.......... 300%

po 30 … ...//.......... 250% po 25 …......//..........400%

po 35 .. ...//........... 300% po 30 …......//..........500%

po 40 .. ....//...........350% po 35 …......//..........600%

po 45 .. ...//........... 400% po 40 ..........//..........700%

po 50 ..  ....//......... 450% po 45 ..........//..........800%

R.S.

Ju¿ w drugiej po³owie tego roku Rz¹d planuje obni¿yæ 
sk³adki rentowe op³acane do ZUS. Tak zak³ada najnowszy projekt. 
Najpierw obni¿ka obejmie pracowników a od stycznia 2008 roku 
zyskaj¹ te¿ pracodawcy. Œrednio zarabiaj¹cy Polak zarobi miesiêcznie 
wiêcej o oko³o 61 z³ netto.

Obecnie pracownik odprowadza 6,5% wynagrodzenia na 
sk³adkê rentow¹, firma drugie 6,5% - ³¹cznie 13% z pensji jest 
przekazywane na ten cel. Od pierwszego lipca 2006 r. odpowiednio 3,5% ; 
6,5% i ³¹cznie 10% a od 1 stycznia 2008 r. 1,5% ; 4,5% czyli razem 6%. 
Finalnie Rz¹d chce obni¿yæ koszty pracy o oko³o 20 proc.
Plusem takich dzia³añ ma byæ zwiêkszenie pensji netto, dalszy spadek 
bezrobocia, ni¿sze koszty zatrudniania pracowników, lepsza kondycja 
firm, wzrost liczby miejsc pracy oraz ograniczenie „szarej strefy”.

Wed³ug szacunków œrednio zarabiaj¹cy polak (pensja 2,5 tys. z³), 
który otrzymuje obecnie 1689 z³ netto, po lipcowej redukcji sk³adki 
otrzyma prawie 1750 z³, tj oko³o 61 z³ wiêcej. O kolejne 40 z³ jego pensja 
wzroœnie od stycznia 2008 r., po obni¿ce o kolejne dwa punkty 
procentowe. Dodaj¹c do tego wynegocjowany w naszym 
przedsiêbiorstwie wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ na poziomie 6,5 proc. 
nale¿y jednoznacznie przyznaæ, ¿e takiej znacznej podwy¿ki nie by³o w 
ostatnich latach! 

Prezent od Rz¹du - wy¿sze zarobki

M.D.

R.S.

“Solidarnoœæ” na plusie

Bogus³aw Wojtas

Statystyki mówi¹ same za siebie. Od pocz¹tku kadencji tj. od 
czerwca 2006 r. w rejonie dzia³ania „Solidarnoœci” Jeleniogórskiej 
zrzeszy³o siê w zwi¹zku oko³o 750 osób w 13 nowo utworzonych 
organizacjach zak³adowych. W samym powiecie zgorzeleckim w ostatnim 
czasie powsta³o 7 nowych organizacji zwi¹zkowych NSZZ „Solidarnoœæ”.
Pracownicy coraz czêœciej zdaj¹ sobie sprawê, ¿e maj¹ mo¿liwoœæ i

wybór by ktoœ silny reprezentowa³ ich interesy wobec pracodawcy i coraz 
czêœciej wybieraj¹ w³aœnie nasz zwi¹zek jako gwaranta udanych 
negocjacji i skutecznego przedstawicielstwa.

Watro zauwa¿yæ, ¿e w Komisjach, które istniej¹ ju¿ bardzo 
d³ugo, wymiarem sukcesu jest utrzymywanie sta³ej iloœci cz³onków przy 
zmniejszeniu zatrudnienia. Takim wzorem i przyk³adem jest kopalniana 
„Solidarnoœæ” gdzie iloœæ cz³onków wacha siê w okolicy 1700 osób przy 
zatrudnieniu w 2004 r. oko³o 5100 pracowników i odpowiednio w 2007 r. 
4100 pracowników. 

W niniejszym wydaniu zamieszczamy stanowisko nr 3/07 Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z dnia 20 lutego 2007 r., dotycz¹ce 
„uchylenia aktualnie funkcjonuj¹cej ustawy o negocjacyjnym systemie 
kszta³towania przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców”.
„Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a,  ¿e aktualnie obowi¹zuj¹ca 
ustawa z 16 grudnia 1994r o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu 
przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców, zwana tak¿e ustaw¹ 
„neopopiwkow¹„ zdezaktualizowa³a siê i jej stosowanie w aktualnych 
warunkach gospodarczych i spo³ecznych nie jest w stanie zapewniæ 
prowadzenia polityki p³acowej w przedsiêbiorstwie zgodnie z regu³ami 
ekonomii i w duchu dialogu spo³ecznego. NSZZ „Solidarnoœæ” oczekuje 
uchylenia ustawy i ca³kowitego przejœcia do metodologii kszta³towania p³ac w 
przedsiêbiorstwie opartej na negocjacjach zak³adowych i ponadzak³adowych 
uk³adów zbiorowych pracy oraz regulaminów wynagrodzeñ”.

Powy¿sze stanowisko KK nale¿y oceniæ, jako krok w dobrym 
kierunku w celu spe³nienia oczekiwañ spo³ecznych w tym zakresie.
Uwa¿amy, ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa mocno nie przystaje do obecnych czasów i 
rz¹d RP podejmie odpowiednie kroki, których efektem bêdzie uchylenie tej 
ustawy i wprowadzenie racjonalnych uregulowañ w zakresie kszta³towania 
wynagrodzeñ zgodnych z duchem czasu. Liczymy na takie rozwi¹zania i 
oczekujemy pozytywnych sygna³ów.

Z obrad Komisji Krajowej



WYBORY PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW
DO RADY NADZORCZEJ BOT KWB TURÓW S.A. IV KADENCJI

Wa¿ny wybór...

Decyzje Rady Nadzorczej w zwi¹zku z wyborami na IV kadencjê.
26 lutego br. odby³o W tym skrajnym przypadku 

siê XXIV posiedzenie Rady Rada Nadzorcza liczy³aby 
Nadzorczej BOT KWB trzech cz³onków.
Turów S.A. W trakcie tego P o d s u m o w u j ¹ c  
p o s i e d z e n i a ,  o p r ó c z  koñcz¹c¹ siê III-ci¹ kadencjê 
standardowych informacji RN przedstawiamy kilka 
Prezesa Zarz¹du o aktualnej informacji istotnych dla 
sytuacji w Spó³ce, którego pracowników:
p o d  n i e o b e c n o œ æ  1. RN odby³a 24 posiedzenia 
reprezentowa³ Cz³onek podejmuj¹c 99 uchwa³;
Z a r z ¹ d u  p .  J e r z y  2.wziêliœmy udzia³  we 
Z w i e r z y ñ s k i ,  R a d a  wszystkich posiedzeniach 
Nadzorcza podjê³a dwie Rady;
uchwa³y.  Uchwa³¹  Nr  3.w tym czasie zatrudnienie 
98/III/2007 RN zarz¹dzi³a w Spó³ce spad³o o ok. 880 
wybory przedstawicieli  pracowników;
pracowników Spó³ki do 4.œrednia pensja wzros³a o 
Rady Nadzorczej BOT KWB ok. 1000 z³., z czym ma³o kto 
Turów S.A. na IV kadencjê, a siê zgodzi ale liczby nie 
uchwa³¹ Nr 99/III/2007 RN k³ami¹;
powo³a³a G³ówn¹ Komisjê Wyborcz¹ do przeprowadzenia tych 5.restrukturyzacja kopalni odbywa siê z przestrzeganiem Umowy 
wyborów. Spo³ecznej a proces ten przebiega bez wy³¹czenia jakiejkolwiek 

Owe decyzje Rady Nadzorczej uœwiadamiaj¹ nam, ¿e dzia³alnoœci pomocniczej;
bie¿¹ca III-cia, trzyletnia kadencja RN dobiega koñca. Nasze 6.wzajemna wspó³praca Rady Nadzorczej, Zarz¹du i zwi¹zków 
mandaty wygasn¹ z chwil¹ odbycia Zwyczajnego Walnego zawodowych dzia³aj¹cych w kopalni, bez waœni i konfliktów, jest 
Zgromadzenia Spó³ki, które m.in. powo³a na kolejn¹, wspóln¹, IV- bardzo dobrze postrzegana na zewn¹trz i przynosi wymierne 
t¹ kadencjê Radê Nadzorcz¹. To nie znaczy, ¿e Rada nie mo¿e korzyœci dla pracowników.
sprawowaæ swoich funkcji w takim samym sk³adzie, w jakim dzia³a Jesteœmy wra¿liwi na wszelkie problemy pracowników 
w bie¿¹cej kadencji. Wszystko zale¿y od tych, którzy deleguj¹ do natury zawodowej jak i prywatnej. To dotyczy grup 
pilnowania w³asnych interesów w naszej kopalni, swoich pracowniczych, jak i pojedynczych przypadków. Robimy wszystko 
reprezentantów w Radzie Nadzorczej. Je¿eli chodzi o dwóch aby wynik g³osowañ zawsze by³ korzystny dla naszej Spó³ki. W 
reprezentantów BOT GiE S.A. i jednego Ministerstwa Skarbu tym jesteœmy skuteczni, korzystamy przy tym z w³asnych zasobów 
Pañstwa, to decyzje w tych przypadkach przewa¿nie s¹ natury wiedzy i doœwiadczenia Uwa¿amy, ¿e z powierzonego nam 
politycznej ni¿ merytorycznej. Nasi przedstawiciele s¹ wybierani, a mandatu zaufania wywi¹zaliœmy siê nale¿ycie. To czy siê nie 
nie mianowani i, to kto reprezentuje pracowników w Radzie zale¿y mylimy oka¿e siê po zakoñczeniu wyborów, bo gdy ukarze siê ten 
od nas samych. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e obowi¹zuj¹cy regulamin tekst prawdopodobnie nasze nazwiska bêd¹ umieszczone na liœcie 
wyborów, który zosta³ skonstruowany na bazie Statutu Spó³ki i z wœród kandydatów ubiegaj¹cych siê o te dwa mandaty.
tym Statutem nie móg³ byæ sprzeczny, mo¿e doprowadziæ nawet do 
tego, ¿e pracownicy nie dokonaj¹ wyboru swoich przedstawicieli. 

Stanis³aw SIDOROWICZ Roman BRODNIAK

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ”
przy BOT KWB Turów S.A.

Stanis³aw Sidorowicz
Roman Brodniak

S.A.

NSZZ

Nadzorczej!
Apelujemy do wszystkich o frekwencjê w wyborach. 

To ju¿ po raz czwarty, my pracownicy BOT KWB Nie pozbawiajmy siê sami swoich reprezentantów. Poka¿my, ¿e 
Turów wybieraæ bêdziemy swoich przedstawicieli do Rady pomimo takich utrudnieñ w wyborach staæ nas na 
Nadzorczej naszej firmy. Jak¹ rolê odgrywaj¹ przedstawiciele rozstrzygniêcia, byæ mo¿e nawet w pierwszej turze. Nie bêdzie 
za³ogi w Radzie Nadzorczej przedsiêbiorstwa chyba nie trzeba to ³atwe ale przy determinacji i ogromnej pracy Komisji 
nikomu t³umaczyæ. To w³aœnie ich g³osy bardzo czêsto decyduj¹ Wyborczej oraz œcis³ej wspó³pracy z kierownikami komórek 
o bardzo wa¿nych sprawach – naszych pracowniczych i tych organizacyjnych maj¹cych zapewniæ pracownikom udzia³ w 
zwi¹zanych z funkcjonowaniem kopalni. Ze wzglêdu na to, ¿e g³osowaniu jest to mo¿liwe.
rozliczaj¹ ich wy³¹cznie wyborcy nie boj¹ siê oni mieæ Prosimy o oddawanie g³osów na naszych, 
odrêbnego g³osu, zdania czy opinii na posiedzeniach. I jest to wytypowanych przez „Solidarnoœæ” sprawdzonych cz³onków 
prawid³owe, poniewa¿ reprezentuj¹ nas czyli za³ogê a w Rady tj.  oraz 
stosunkach pracodawca – pracownik nigdy nie by³o i nie bêdzie , których nasza Komisja Miêdzyzak³adowa 
jednomyœlnoœci. stosown¹ uchwa³¹ zg³osi³a na kandydatów udzielaj¹c im 

Stoimy przed trudnym wyborem. Opracowany i poparcia. Uwa¿amy, ¿e maj¹ oni najwiêksz¹ szansê, wiedzê i 
ujednolicony we wszystkich spó³kach grupy BOT „Regulamin doœwiadczenie by nas reprezentowaæ. Przez kolejne trzy lata.
wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej” Z ostatniej chwili: Pomimo, ¿e przy zg³oszeniu uchwa³¹ nie 
stawia przed nami wysoko poprzeczkê. Przyjêty zapis o 50% wymaga siê podpisów na listach poparcia, ka¿dy z naszych 
progu uzyskania przez kandydatów g³osów spoœród wszystkich kandydatów zebra³ du¿o ponad tysi¹c podpisów pracowników 
g³osów wa¿nych przy minimalnej 50% frekwencji i ewentualnej popieraj¹cych jego kandydaturê. /Do wgl¹du w biurze Komisji/ 
drugiej turze wyborów przy niespe³nieniu tych wymogów oraz 
takie same wymogi w „dogrywce” mog¹ skutkowaæ tym, ¿e nie 
bêdziemy mieli ¿adnego przedstawiciela w Radzie 

Stanis³awa Sidorowicza Romana 
Brodniaka



Z obrad Zespo³u Trójstronnego 
ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego

dotycz¹cej wêgla brunatnego.
Krótkie streszczenie ad. 5 porz¹dku obrad:

Przed przyst¹pieniem do zreferowania realizacji „Programu dla 
elektroenergetyki” w czêœci dotycz¹cej wêgla brunatnego – Minister P. 9 lutego bie¿¹cego roku w Warszawie odby³o siê kolejne 
WoŸniak poinformowa³ zebranych, ¿e obecny na posiedzeniu pan posiedzenie Zespo³u Trójstronnego.
Tomasz Wilczak sprawuje aktualnie funkcjê doradcy Ministra Przypominamy, ¿e powy¿szy zespó³ powsta³ po stanowczych 
Gospodarki.dzia³aniach Sekretariatu Górnictwa i Energetyki wspólnie z Rad¹ Sekcji 
Pan T. Wilczak wyjaœni³, ¿e „Program dla elektroenergetyki” dotyczy Górnictwa Wêgla Brunatnego NSZZ „Solidarnoœæ”.
jedynie kopalñ wêgla brunatnego skonsolidowanych w grupie BOT Efektem tych dzia³añ by³o powo³anie zespo³u i zaproszenie do udzia³u w 
Górnictwo i Energetyka. Strona zwi¹zkowa poprosi³a o uœciœlenie jego pracach pozosta³e reprezentatywne organizacje zwi¹zkowe 
informacji zawartych w piœmie MSP do MG z dnia 5.02 br., w którym dzia³aj¹ce w bran¿y.
zak³ada siê, ze grup¹ docelow¹ bêdzie PSE bez okreœlenia jej Na wspó³przewodnicz¹cego reprezentuj¹cego stronê zwi¹zkow¹ zosta³ 
docelowego modelu, czy bêdzie to holding czy koncern.wybrany kolega Wojciech Ilnicki. Pracodawców reprezentuje Stanis³aw 
Minister WoŸniak wyjaœni³, ¿e spó³ka na etapie konsolidowania nazywa ¯uk, a stronê rz¹dow¹ Minister Gospodarki.
siê PSE, a gdy zostanie skonsolidowana bêdzie siê nazywa³a PGE. Obrady w dniu 9 lutego prowadzone by³y pod przewodnictwem kol. 
Decyzja co do ostatecznego docelowego modelu tej grupy, czy holding Wojciecha Ilnickiego, w obradach uczestniczy³ Minister Gospodarki 
czy koncern bêdzie rozwa¿ana.Grzegorz WoŸniak.
Pan Kazimierz Grajcarek – Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Program kszta³towa³ siê nastêpuj¹co :
Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” skrytykowa³ „Program dla 1. Przyjêcie Protokó³u z poprzedniego posiedzenia Zespo³u 
elektroenergetyki” z powodu braku koñcowych rozwi¹zañ wynikaj¹cych Trójstronnego.
z tego dokumentu. Powiedzia³, ¿e strona zwi¹zkowa chcia³aby poznaæ 2. Omówienie uwag do przed³o¿onego przez Ministerstwo 
zamierzenia rz¹dowe w zakresie docelowych rozwi¹zañ tego Programu i Gospodarki do zaopiniowania projektu ustawy o zasadach 
ich skutki dla pracowników. Wobec braku koncepcji strony rz¹dowej nabywania przez uprawnionych pracowników prawa do wymiany 
efektu koñcowego realizacji tego Programu w postaci ostatecznej akcji na akcje spó³ek powsta³ych w wyniku przekszta³ceñ 
struktury organizacyjnej, okresu jego trwania czy te¿  konsekwencji dla organizacyjnych w elektroenergetyce.
pracowników, ich statusu, miejsca ich ulokowania, dyskusja staje siê Krótkie streszczenie ad. 2 porz¹dku obrad :
bezprzedmiotowa. Zaproponowa³ dopracowanie tego dokumentu przez Minister P. WoŸniak poinformowa³ o rozmowie z Premierem 
stronê rz¹dow¹ i okreœlenie do czego zmierza.RP, który wyrazi³ zaniepokojenie przebiegiem realizacji „Programu dla 
Strona zwi¹zkowa poprosi³a o wyjaœnienie, czy w kontekœcie zapisów elektroenergetyki”. Premier nalega³, aby przygotowywana ustawa o 
projektu ustawy BOT- u nie bêdzie. Wiceminister M. Krupiñski konwersji akcji na akcje spó³ek powsta³ych po przekszta³ceniach 
zaprzeczy³ temu twierdzeniu i poinformowa³, ¿e BOT bêdzie.organizacyjnych w bran¿y energetycznej by³a komplementarna, 
Minister P. WoŸniak wyjaœni³, ¿e postêpuj¹ce kolejne ruchy dotyczy³a wszystkich etapów przekszta³ceñ organizacyjnych 
uwarunkowane s¹ potrzeb¹ bie¿¹cych rozwi¹zañ. Chodzi o zachowanie realizowanych w ramach „Programu dla elektroenergetyki” i zapewnia³a 
takiej kolejnoœci dzia³añ w procesach konsolidacyjnych, aby nie pracownikom mo¿liwoœæ uzyskania do 15% akcji spó³ek 
doprowadziæ do zburzenia konstrukcji pewnych podmiotów i utraty konsoliduj¹cych, a przebieg prowadzonego dialogu spo³ecznego by³ 
przez nie p³ynnoœci finansowej. Pan W. Ilnicki poinformowa³, ¿e strona bardziej skuteczny. Premier zobowi¹za³ stronê rz¹dow¹ do zapewnienia, 
zwi¹zkowa bêdzie domaga³a siê uzgodnienia i zapewnienia przez stronê ¿e wszystkie uprawnienia pracownicze dotychczas nabyte na poziomie 
rz¹dow¹, ¿e w przypadku braku wynegocjowanych i podpisanych spó³ek i kopalñ bêd¹ honorowane.
gwarancji spo³ecznych dla pracowników grupy BOT nie bêdzie zgody 3. Aktualna sytuacja w KWB Konin S.A., KWB Adamów S.A. i 
spo³ecznej ze strony BOT-u na powstanie grupy PGE.w ZE PAK.

6 .  Z m i a n a  ro z p o r z ¹ d z e n i a  M P i P S  d o t y c z ¹ c e g o  Krótkie streszczenie ad. 3 porz¹dku obrad :
ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na W kwestii omówienia aktualnej sytuacji w KWB Konin S.A., 
stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza siê w KWB Adamów S.A. i w ZE PAK Wiceminister M. Krupiñski 
wymiarze pó³torakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej zaproponowa³ skupienie siê na omówieniu problemów zwi¹zanych ze 
emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej.sporem w³aœcicielskim dotycz¹cym Elektrowni P¹tnów Adamów Konin 
Krótkie streszczenie ad. 6 porz¹dku obrad(PAK), co wi¹¿e siê tak¿e z problemem kopalni. Poinformowa³, ¿e MSP 

Wiceminister R. Poliñski wyjaœni³, ¿e MPiPS przygotowa³o stoi na stanowisku, i¿ dla tego regionu powinien byæ jeden wiarygodny 
za³o¿enia do projektu ustawy o emeryturach pomostowych równolegle inwestor i kopalnie powinny byæ razem z elektrowni¹. Wyrazi³ 
prowadz¹c prace przygotowuj¹ce projekt ustawy w tej sprawie. zastrze¿enia co do przeprowadzonej prywatyzacji i wiarygodnoœci 
Przypomnia³, ¿e zapowiedŸ rozwi¹zania kwestii wczeœniejszych inwestora w PAK. Poinformowa³, ¿e prowadzone s¹ rozmowy z 
emerytur w przysz³ej ustawie o emeryturach pomostowych zosta³a inwestorem na temat rozwi¹zania sporu. Rozwa¿ane jest odsprzedanie 
zawarta w ustawie z 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu inwestorowi udzia³ów MSP w Elektrowni PAK lub zaanga¿owanie 
ubezpieczeñ spo³ecznych, co w okresie od 1999 roku do 2006 r. nie inwestora trzeciego. Preferowanym przez MSP rozwi¹zaniem by³aby 
zosta³o to rozwi¹zane. Wiceminister poinformowa³, ¿e do spo³ecznego konsolidacja elektrowni i kopalni z grup¹ energetyczn¹ Po³udnie lub z 
projektu ustawy rz¹d odniós³ siê negatywnie, uznaj¹c, ¿e projekt ten PGE.
przewiduje utrzymanie dotychczasowych przywilejów emerytalnych, co 4. Przysz³oœæ Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor 
generowa³oby, po jego wprowadzeniu, w okresie najbli¿szych 10 lat – Instytut we Wroc³awiu w aspekcie planów konsolidacji jednostek 
wydatki z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych rzêdu 60 mld z³. Jest to naukowo-badawczych.
kwota, która zdestabilizowa³aby fundusz ubezpieczeñ spo³ecznych a tym Krótkie streszczenie ad. 4 porz¹dku obrad :
samym system finansów publicznych.Informacjê na temat przysz³oœæ Instytutu Górnictwa 
Nowy projekt ustawy przygotowywany przez MPiPS bêdzie, po Odkrywkowego Poltegor – Instytut we Wroc³awiu w aspekcie planów 
uzyskaniu akceptacji Rady Ministrów, przekazany do konsultacji konsolidacji jednostek naukowo-badawczych przedstawi³ pan Szymon 
spo³ecznych i miêdzyresortowych.Modrzejewski – Dyrektor Instytutu Górnictwa Odkrywkowego. Zwróci³ 
Strona zwi¹zkowa wnioskowa³a,  aby MPiPS wyda³o siê z proœb¹ do przedstawicieli rz¹du o wsparcie dzia³añ Instytutu 
rozporz¹dzenie, do którego zosta³o zobowi¹zane, a u którego zwi¹zanych z prowadzon¹ restrukturyzacj¹ Jednostek Badawczo-
podstaw leg³by art. 50d obecnej ustawy, w zakresie Rozwojowych. Podkreœli³, ¿e z wielu powodów korzystniejszym 
ewidencjonowania pracy górniczej. Obecnie pracodawcy nie maj¹ rozwi¹zaniem restrukturyzacyjnym jest w³¹czenie „Poltegoru” Instytut 
odniesienia do ewidencjonowania dniówek górniczych. Wystarczy w struktury Politechniki Wroc³awskiej, z któr¹ od lat Instytut 
uaktualniæ to rozporz¹dzenie. Wiceminister R. Poliñski zapewni³, ¿e wspó³pracuje. Strona spo³eczna Zespo³u Trójstronnego w pe³ni popar³a 
MPiPS przygotuje wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na ten temat. Strona starania Instytutu „Poltegor”.
zwi¹zkowa poprosi³a, aby jak najszybciej zosta³o przygotowane Strona spo³eczna wnioskowa³a, aby przed podjêciem ostatecznej 
przedmiotowe rozporz¹dzenie.decyzji co do przysz³oœci Poltegor Instytut zosta³ sporz¹dzony i 

podpisany na posiedzeniu Zespo³u Trójstronnego, zgodnie z 
przyjêtymi porozumieniami miêdzy stron¹ spo³eczna a stron¹ 
rz¹dow¹, protokó³ uzgodnieñ lub rozbie¿noœci.

5. Realizacja Programu dla elektroenergetyki w czêœci 

Nareszcie nast¹pi³ czas, ¿e o swoich ¿ywotnych sprawach 
mo¿emy wspó³decydowaæ, a nie robi¹ tego za nas  inni w sposób nie 
zawsze zgodny z naszym interesem.

R.S.
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Porady prawne
Informujemy, ¿e 3 i 17 kwietnia 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. od godz. 9.00. 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

P³ace “ruszy³y”
Dla pracowników kopalni od zawsze problemem i 

niesprawiedliwoœci¹ by³a ró¿nica w zarobkach pomiêdzy 
elektrowni¹ i kopalni¹. Ró¿nica w p³acach na porównywalnych 
stanowiskach oraz ró¿nica œredniej wysokoœci p³acy pomiêdzy obu 
zak³adami by³a od zawsze znacz¹ca na korzyœæ pracowników 
elektrowni.

W poprzednim wydaniu biuletynu pisaliœmy w artykule ,, Jaki 
by³ miniony rok ” o prowadzonych rozmowach w zakresie dochodzenia 
do wyrównania wynagrodzeñ w poszczególnych spó³kach, wi¹za³o siê 
to ze wzrostem wynagrodzeñ dla za³ogi kopalni w 2007 roku powy¿ej 
wskaŸnika ustalonego przez stronê rz¹dow¹. Te informacje bez 
w³o¿onego wysi³ku i  szczególnego zaanga¿owania siê 
Przewodnicz¹cego W. Ilnickiego w negocjacjach z zarz¹dem BOT GiE 
nie by³y by mo¿liwe. Wynegocjowana podwy¿ka szeœciu procent na 
tabeli p³ac od miesi¹ca marca oraz piêædziesiêciu procent stawek 
osobistego zaszeregowania od miesi¹ca lipca bie¿¹cego roku zbli¿a 
nasze wynagrodzenia do œredniego wynagrodzenia w sektorze BOT. 

Aby osi¹gn¹æ cel jakim jest wyrównanie wielkoœci 
wynagrodzeñ pomiêdzy poszczególnymi spó³kami holdingu potrzeba 
jest jeszcze odpowiedniego okresu czasu oraz  aktywnej wspó³pracy 
wszystkich organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w zak³adzie. 
Natomiast niektórzy z naszych kolegów z jednej z organizacji 
zwi¹zkowych  tak bardzo zaœlepi³ fakt zawarcia porozumienia w 
sprawie 6% podwy¿szenia wynagrodzenia pracownikom, ¿e 
zapomnieli o podstawowej zasadzie, jakim jest wspólne stanowisko 
stron Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy.
Chc¹c byæ pierwszymi i zab³ysn¹æ, rozpropagowali po tablicach 
og³oszeñ wysokoœæ kwot na poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania z podpisem tylko trzech organizacji, zapominaj¹c, ¿e 
takie porozumienie jest niewa¿ne bez wszystkich uczestników tzw. 
stron uk³adu zbiorowego, a mo¿e chodzi³o jeszcze o coœ wiêcej.
Nale¿y tylko pogratulowaæ szybkoœci dzia³ania, przebieg³oœci i 
zmyœlnoœci organizacyjnej.
Poni¿ej przedstawiamy tabelê p³ac po podwy¿szeniu o 6% 
poszczególnych  kategorii, któr¹ zaakceptowa³y obie strony ZUZP.

R.S.

do 7608

22 4765

23 5180

20 4034

21 4384

18 3417

19 3712

16 2900

17 3147

14 2463

15 2673

12 2097

13 2272

10 1788

11 1937

8 1527

9 1654

6 1309

7 1415

4 1126

5 1214

2 970

3 1045

Kategoria p³ac w z³otych / miesi¹c

1 902

PPE w 2006 r. - podsumowanie
W lutym ka¿dy z pracowników Kopalni Turów otrzyma³ informacjê 

o osi¹gniêtych w roku 2006 dochodach oraz Ci, którzy s¹ cz³onkami naszego 
Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) otrzymali tak¿e informacjê o 
stanie swojego konta w PPE.
Informacje by³y rozdawane w sali wyp³at, natomiast osoby, które jeszcze ich 
nie odebra³y mog¹ to uczyniæ w budynku Dyrekcji pokój tzw. ”Rachuba” na I-
szym piêtrze. Czego mo¿emy dowiedzieæ siê z otrzymanej informacji ?
Przede wszystkim mo¿emy sprawdziæ poprawnoœæ naszych danych 
osobowych, numer uczestnika i tym podobne dane identyfikacyjne. S¹ to 
informacje wa¿ne, ale najistotniejszymi informacjami zawartymi w tym 
dokumencie s¹ te, które dotycz¹ spraw finansowych, mo¿emy zatem 
sprawdziæ:
1. jakie sk³adki w poszczególnych okresach w ci¹gu ostatniego roku wp³ywa³y 
na nasz rachunek w PPE. Sk³adka na PPE to 7% naszych poborów brutto – 
poborów przed potr¹ceniem sk³adek na ZUS, podatku i ewentualnie jeszcze 
innych potr¹ceñ.
2. nasze sk³adki przeliczone zosta³y na tak zwane jednostki uczestnictwa w ING 
Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Wzrostu. W myœl zawartej 
umowy pomiêdzy BOT KWB Turów S.A. a ING Towarzystwem Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. w³aœnie w tym funduszu lokowane s¹ nasze sk³adki 
emerytalne. Fundusz ten cechuje siê bezpieczn¹ i stabiln¹ polityk¹ 
inwestycyjn¹ osi¹gaj¹c jednoczeœnie zyski znacznie przekraczaj¹ce poziom 
lokat bankowych. Zyski osi¹gniête od pocz¹tku funkcjonowania naszego 
programu ( pierwsza wp³ata nast¹pi³a we wrzeœniu 2003 roku ) osi¹gnê³y ju¿ 
50%.
3. stan naszego rachunku na koniec 2006 roku, s¹ tu informacje o iloœci 
posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszu, wartoœci jednej jednostki i 
najwa¿niejsza informacja o stanie naszego rachunku w z³otówkach.

Wed³ug wyliczeñ jakich dokonaliœmy na rachunku pracownika w 
PPE, który przyst¹pi³ do programu od samego pocz¹tku jego funkcjonowania i 
otrzymuje pobory na poziomie œredniej zak³adowej na koniec roku 2006 by³a 
ju¿ kwota oko³o 14.000 z³.

Osoby, które do tej pory nie zdecydowa³y siê na uczestnictwo w 
prowadzonym przez BOT KWB Turów S.A. programie emerytalnym 
namawiam do g³êbokiej refleksji i do rozmowy z naszymi emerytami, 
którzy otrzymali ju¿ na „rêkê” ca³kiem niema³e wyp³aty. W trosce o 
ugruntowanie wiedzy na temat funduszu przedstawiam najistotniejsze 
wiadomoœci dotycz¹ce funkcjonowania PPE.

Nowy zreformowany system emerytalny oparty jest o trzy filary. I 
filar (ZUS), stanowi¹cy podstawê œwiadczeñ, bêdzie to w przysz³oœci oko³o 
po³owy emerytury. II filar (otwarte fundusze emerytalne) oparty o œciœle 
limitowan¹ wysokoœæ sk³adki ( sk³adka do ofe to 7,3% naszej p³acy brutto ), 
poddany unormowaniom i nadzorowi pañstwowemu a to w trosce o 
bezpieczeñstwo naszych sk³adek emerytalnych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e przysz³a 
emerytura z I i II filaru wyniesie 60-65% poborów przed przejœciem na 
emeryturê. Oznacza³o to bêdzie spadek dochodów o 35-40% w stosunku do 
pensji przed przejœciem na emeryturê. Jest to powa¿ny argument za tym, aby ju¿ 
teraz pomyœleæ o dodatkowym zabezpieczeniu w postaci III filaru. Dlatego te¿, 
warto zadeklarowaæ swoje uczestnictwo w PPE BOT KWB Turów S.A. W 
imieniu pracownika, który przyst¹pi³ do PPE Kopalnia przekazuje na jego 
rachunek w ING FIO Stabilnego Wzrostu co miesi¹c sk³adkê podstawow¹ w 
wysokoœci 7 % wynagrodzenia brutto. Jest to sk³adka finansowana przez 
pracodawcê. Sk³adka podstawowa jako dodatkowy przychód dla pracownika 
podlega jednak opodatkowaniu. W zwi¹zku z tym wynagrodzenie „na rêkê” 
zmniejsza siê o kwotê podatku od sk³adki podstawowej. Przyk³ad:
• wysokoœæ sk³adki podstawowej wynosi: 100 z³
• wysokoœæ I progu podatkowego: 19%
• wysokoœæ podatku: 100 z³ x 19% = 19 z³
O kwotê 19 z³ obni¿y siê bie¿¹ce wynagrodzenie, z drugiej strony o 100 z³ (plus 
zyski) zwiêkszy wyp³ata z PPE po przejœciu w przysz³oœci na emeryturê. W 
przypadku nie przyst¹pienia do PPE w BOT KWB Turów S.A. nie bêdzie siê 
p³aciæ podatku od sk³adki podstawowej, ale równie¿ nie bêdzie siê otrzymywaæ 
co miesi¹c od pracodawcy sk³adki podstawowej (100z³), która powiêkszy w 
przysz³oœci emeryturê.

Z myœl¹ o swojej emeryturze poza sk³adk¹ podstawow¹ w ramach 
naszego PPE mo¿na zadeklarowaæ równie¿ sk³adkê dodatkow¹. Wysokoœæ tej 
sk³adki jest tylko i wy³¹cznie uzale¿niona od decyzji zainteresowanego. Jest 
ona potr¹cana z wynagrodzenia. W zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych w 
ka¿dej chwili mo¿na zadeklarowaæ t¹ sk³adkê, b¹dŸ z niej zrezygnowaæ, 
zwiêkszyæ, b¹dŸ zmniejszyæ jej wysokoœæ.

Wa¿nym elementem, który pojawi³ siê wraz z wprowadzeniem 
nowego systemu emerytalnego jest mo¿liwoœæ wskazania przez pracownika 
osób uposa¿onych, to znaczy tych osób, które otrzyma³yby wyp³atê z kont 
emerytalnych w wypadku jego œmierci. W starym systemie, opartym o ZUS, w 
przypadku œmierci pracownika rodzina otrzymywa³a jednorazow¹ kwotê 
zasi³ku pogrzebowego. W nowym systemie, zarówno II jak i III filar s¹ 
dziedziczone i to ubezpieczony okreœla w deklaracjach osoby uposa¿one na 
wypadek œmierci. Wszystkie pieni¹dze z rachunku pracownika zostan¹ 
przekazane osobom przez niego wskazanym w okreœlonych przez niego 
proporcjach.

D.B.

Od 1 marca 2007 roku:

Dodatki:
przodowy maszyn podst.

333 z³/m-c
poz. przodowi, brygadziœci

290 z³/m-c
Dodatki za zastêpstwa:

przodowy maszyn podst.
15,90 z³/dn

poz. przodowi, brygadziœci
13,80 z³/dn

Dodatek “odkrywkowy”
0,59 z³/godz.

Dodatek szkodliwy, 
uci¹¿liwy i niebezpieczny

I stopieñ 0,53 z³/godz.
II stopieñ 0,67 z³/godz.
III stopieñ 0,83 z³/godz.


