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Nadchodz¹ wybory, które wydaj¹ siê byæ wa¿niejsze ni¿ 
zawsze. „Solidarnoœæ” jako zwi¹zek zawodowy postanowi³a nie 
wskazywaæ ¿adnego ugrupowania przed zbli¿aj¹cymi siê 
wyborami,  apelujemy jednak o udzia³ w wyborach 
parlamentarnych i oddanie g³osu na kandydatów i ugrupowania, 
które dotychczas realizowa³y postulaty Zwi¹zku i opowiedz¹ siê za 
"Polsk¹ przyjazn¹ pracownikom" w swoich deklaracjach 
programowych.

W zwi¹zku z tym postanowiliœmy zapytaæ dwoje cz³onków 
zwi¹zku kandyduj¹cych w zbli¿aj¹cych siê wyborach, dlaczego 
warto na nich g³osowaæ. Poni¿ej przedstawiamy ich wypowiedzi.

WYBORY 2007

Szanowne kole¿anki i koledzy!
Jestem Górnikiem Turowa, jednym spoœród Was. Podczas 

wielu lat pracy w naszym Turowie pozna³em problemy, z którymi 
musimy siê tutaj codziennie borykaæ. Ka¿dy, kto pozna³ to rzemios³o 
wie, jakie jest ciê¿kie. Kto zna t¹ pracê, wie ile poœwiêceñ ona 
wymaga. A w³aœnie dziêki niej, ¿mudnej 
i wymagaj¹cej du¿ej ofiarnoœci,  
mo¿emy zapewniæ byt i domowe ciep³o 
naszym rodzinom. 
Ciep³o, œwiat³o, elektrycznoœæ… coœ tak 
naturalnego dla ka¿dego cz³owieka. 
Uœmiech dziecka, czu³oœæ ¿ony, 
wsparcie rodziców. To wszystko daje 
nam si³ê do tej ciê¿kiej pracy. Ale 
pamiêtajmy, ¿e nic nie trwa wiecznie. 
¯yj¹ tu nasze dzieci, nasze rodziny, o 
których przysz³oœæ zatroszczyæ musimy 
siê w³aœnie my i to teraz! Dlatego 
kandydujê! Dlatego proszê o Wasze 
g³osy w wyborach do Sejmu. Mam 
wra¿enie, ¿e od lat nie by³o w sejmie 
osób g³oœno mówi¹cych o Naszych problemach, gotowych pilnowaæ 
naszych wspólnych spraw.

Startujê, bo wiele osób wierzy, ¿e jestem jedyn¹ osob¹ z 
naszego powiatu z szansami na mandat. Ludzie zadaj¹ mi czêsto 
pytanie: dlaczego w Lubinie i w Be³chatowie pañstwowe firmy 
wydaj¹ na rzecz lokalnych spo³ecznoœci olbrzymie pieni¹dze, buduj¹ 
olbrzymie stadiony, a Naszego BOT-u nie staæ na przyzwoitej klasy 
obiekt do rozgrywek koszykówki, a jedna z najlepszych w Polsce 
dru¿yn gra w obiekcie przystosowanym raczej do rozgrywek 
szkolnych, a nie ULEB?
Zgorzelec, czy Bogatynia to nie s¹ miasta wielkoœci Wroc³awia lub 
Sopotu, gdzie i tak pomoc samorz¹dów, o wiele zamo¿niejszych, jest 
niewystarczaj¹ca.
Dlatego kandydujê by ten stan zmieniæ!

Chcê zadbaæ o to by wypracowywane przez nas pieni¹dze w 
wiêkszej mierze mia³y wp³yw na nasz region. Wszyscy przecie¿ 
chcemy, by nasze dzieci uczy³y siê w najlepszych szko³ach z 
nowoczesn¹ baz¹ dydaktyczn¹ i sportow¹, ulice by³y bezpieczne, a 
drogi spe³nia³y unijne standardy. I dzisiaj nie mo¿emy biernie czekaæ 
a¿ ktoœ nasze oczekiwania w Warszawie dostrze¿e. Musimy o nich 
g³oœno mówiæ. W³aœnie dlatego kandydujê, by nasz g³os by³ w 
Warszawie us³yszany.
I w³aœnie dlatego proszê Was o wsparcie. Nie dla Romana – polityka, 
ale Romana Brodniaka – górnika –jednego z Was.
Razem z Wami i Waszymi rodzinami mo¿emy sprawiæ, ¿e siê uda.
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam

Marzena Macha³ek

Roman Brodniak

Szanowni Pañstwo,
nied³ugo minie rok, odk¹d pe³niê mandat pos³a na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. To dziêki Pañstwa g³osom mog³am podj¹æ 
siê tej misji, dlatego jeszcze raz dziêkujê za kredyt zaufania, jakim 
zosta³am obdarzona. 

Z Prawem i Sprawiedliwoœci¹ zwi¹zana jestem od pocz¹tku 
powstania partii. Jestem dumna, ¿e mogê aktywnie uczestniczyæ w 
t w o r z e n i u  
lepszej Polski. 
Z a  w i e l k i  
s u k c e s  
u w a ¿ a m  
porozumienie 
m i ê d z y  
r z ¹ d e m  i  
N S Z Z  
„Solidarnoœæ”
,  k t ó r e  
g w a r a n t u j e  
p o d w y ¿ k ê  
p ³ a c y  
minimalnej ,  
w z r o s t  
wynagrodzeñ w sferze bud¿etowej oraz wyd³u¿enie o rok 
obowi¹zuj¹cych zasad przechodzenia na wczeœniejsze emerytury. 

Uczestniczy³am w pracach nad ustaw¹ o zamianie akcji 
pracowniczych,  ustawa daje pracownikom konsolidowanych spó³ek 
(m.in. kopalnia i elektrownia) prawo zamiany akcji na akcje 
stworzonych grup, które wchodziæ bêd¹ na gie³dê.
To w³aœnie Rz¹dy Prawa i Sprawiedliwoœci zachowa³y przywileje 
emerytalne dla górników kopalñ wêgla kamiennego i brunatnego co 
jak wiem jest priorytetem dla wszystkich pracowników.

Bra³am tak¿e udzia³ w projektowaniu ustawy o 
funkcjonowaniu górnictwa wêgla kamiennego w latach 2008-2015, 
która umo¿liwi restrukturyzacjê spó³ek wêglowych, zwiêkszenie 
bezpieczeñstwa pracy, wdro¿enie czystych technologii wêglowych i 
prywatyzacjê kopalñ. Projekt pozwoli tak¿e kontynuowaæ zadania 
restrukturyzacyjne podjête w ubieg³ych latach w ramach 
funkcjonowania przepisów ustawy z 2003 r. o restrukturyzacji 
górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003-2006. Dziêki temu 
mo¿liwe bêdzie finansowanie ze œrodków publicznych skutków 
reform realizowanych w ubieg³ych latach. Nowe prawo przewiduje 
tak¿e m.in. wyd³u¿enie o 3 lata okresu sp³aty zobowi¹zañ wobec ZUS 
powsta³ych do 30 wrzeœnia 2003 r. i wyp³acenie do koñca 2008 r. 
zaleg³ych wynagrodzeñ by³ym pracownikom kopalñ oraz zak³adów 
górniczych postawionych w stan likwidacji albo upad³oœci.

Podczas dziewiêciomiesiêcznej pracy zetknê³am siê z 
wieloma sprawami, z którymi zwraca³y siê do mnie zarówno 
samorz¹dy, instytucje, jak i osoby prywatne. Dziêki podjêtym 
dzia³aniom, wiele problemów uda³o mi siê doprowadziæ do 
pozytywnego rozwi¹zania, czêœæ spraw wci¹¿ jeszcze pilotujê.

Zale¿y mi na dalszej wspó³pracy z samorz¹dami, wsparciu 
ich w pozyskiwaniu funduszy zewnêtrznych na rzecz lokalnych 
inwestycji i ochronê zabytków. Zamierzam nadal zabiegaæ o poprawê i 
rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, które s¹ warunkiem 
gospodarczego i turystycznego rozwoju regionu.

Wierzê, ¿e dziêki Pañstwa g³osom uda nam siê zachowaæ 
dotychczasowe ustalenia, dokoñczyæ rozpoczête i podj¹æ nowe 
wyzwania.

Marzena Macha³ekRoman Brodniak



elektroenergetycznego (zwana dalej Ustaw¹) uprawnieni pracownicy i 
To pytanie zadaje wielu pracowników. Jak siê przedstawia inni akcjonariusze Spó³ek konsolidowanych nabêd¹ nieodp³atnie akcje 

stan zamiany akcji poszczególnych spó³ek na akcjê BOT ? W tym spó³ki konsoliduj¹cej.
wydaniu naszego biuletynu przybli¿ymy czytelnikom w kolejnoœci W przypadku spó³ek konsolidowanych, nale¿¹cych do Grupy BOT 
ostatnich zdarzeñ t¹ w³aœnie kwestiê. Górnictwo i Energetyka S.A., Skarb Pañstwa wniós³ do spó³ki 

W dniu 7 sierpnia 2007 roku odby³y siê obrady Zespo³u konsoliduj¹cej (BOT GiE S.A.) 69% akcji w kapitale zak³adowym tych 
Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego. spó³ek. Natomiast w przypadku spó³ek konsolidowanych, nale¿¹cych 

Tematyka omawianych spraw w czasie obrad zespo³u by³a do Grupy PGE Energia S.A., podlegaj¹cych regulacji Ustawy, Skarb 
bardzo obszerna. My skupimy siê na najistotniejszym zagadnieniu tj. Pañstwa wniós³ do spó³ki konsoliduj¹cej 85% kapita³u zak³adowego 
akcjach spó³ek BOT i ich konwersji. tych spó³ek na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki 
 „W zakresie omówienia projektu ustawy o zasadach nieodp³atnego od konsoliduj¹cej. Doœæ akcji spó³ek konsolidowanych wniesionych do 
Skarbu Pañstwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie Spó³ek konsoliduj¹cych stanowi podstawowy element przy obliczaniu 
konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego, zasadach zmian iloœci i wartoœci akcji spó³ek konsoliduj¹cych podlegaj¹cych konwersji 
posiadanych przez nich akcji oraz o zmianie ustawy o podatku na akcje spó³ek konsolidowanych w zwi¹zku z bezpoœrednim 
dochodowych od osób fizycznych w kontekœcie proponowanych zmian prze³o¿eniem na ogóln¹ wartoœæ akcji spó³ek konsoliduj¹cych.
przez stronê spo³eczn¹ Zespo³u Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla W zwi¹zku z powy¿szym, w celu równego traktowania uprawnionych 
Brunatnego – Pana Wojciecha Ilnickiego – Wspó³przewodnicz¹cy pracowników i innych akcjonariuszy wszystkich spó³ek nale¿¹cych do 
strony zwi¹zkowej poprosi³ stronê rz¹dow¹ o informacjê, czy jednej grupy kapita³owej tworzonej przez PSE S.A. oraz 
wczeœniejsze ustalenia poczynione z przedstawicielami bran¿y wêgla zminimalizowania redukcji akcji podlegaj¹cych konwersji, wnosimy o 
brunatnego zosta³y zawarte w projekcie ustawy. Zaznaczy³, ¿e projekt podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki konsoliduj¹cej BOT GiE 
ustawy nie zawiera wczeœniej zg³oszonej propozycji strony S.A. poprzez wniesienie przez Skarb Pañstwa aportu, na który sk³adaæ 
zwi¹zkowej”. siê bêd¹ tzw. resztówki akcji spó³ek konsolidowanych pozostaj¹cych w 
„Pan Micha³ Krupiñski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu gestii Skarbu Pañstwa, tj. 16% akcji BOT Elektrowni Opole S.A., 16% 
Pañstwa wyjaœni³, ¿e zg³oszone przez PGE zmiany do projektu ustawy akcji BOT Elektrowni Turów S.A., 16% akcji BOT KWB Be³chatów S.A., 
dotycz¹cej kopalñ wêgla brunatnego zosta³y przekazane do Sejmu RP. 16% akcji BOT KWB Turów S-A. oraz 19,11% akcji BOT Elektrowni 
Zaproponowane zapisy wychodz¹ naprzeciw oczekiwañ strony Be³chatów S.A.
zwi¹zkowej”. Powy¿sza operacja pozwoli na zmniejszenie redukcji, która w obecnym 
„Pan Micha³ Krupiñski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu stanie prawnym i faktycznym (przed wniesieniem resztówek) 
Pañstwa wyjaœni³, ¿e zg³oszone przez PGE zmiany do projektu ustawy kszta³towa³aby siê dla uprawnionych pracowników i innych 
dotycz¹cej kopalñ wêgla brunatnego zosta³y przekazane do Sejmu RP. akcjonariuszy, zamieniaj¹cych swoje akcje na akcje BOT GiE S.A., na 
Zaproponowane zapisy wychodz¹ naprzeciw oczekiwañ strony poziomie ok. 23%. Natomiast po wniesieniu przez Skarb Pañstwa 
zwi¹zkowej. Zapewni³, ¿e zaproponowane zmiany do projektu ustawy resztówek w wysokoœci 16% akcji BOT Elektrowni Opole S.A., 16% 
zostan¹ bezpoœrednio zg³oszone przez parlamentarzystów ju¿ na etapie akcji BOT Elektrowni Turów S.A., 16% akcji BOT KWB Be³chatów S.A., 
rozpatrywania przez Komisjê Sejmow¹ odpowiedniego jej zapisu. 16% akcji BOT KWB Turów S.A. oraz 19,11% akcji BOT Elektrowni 
Odczyta³ proponowany nowy zapis art.8 projektu ustawy – wartoœci Be³chatów S.A, na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego BOT GiE S.A. 
akcji spó³ek konsolidowanych i konsoliduj¹cych zostanie okreœlona redukcja wynios³aby nieca³e 4%. Przedstawione wartoœci redukcji 
wed³ug nastêpuj¹cych zasad : przed i po wniesieniu resztówek zosta³y obliczone w oparciu o 

1.Jako wartoœæ akcji spó³ek konsolidowanych przyjêta postanowienia Ustawy.
zostanie wartoœæ, po której akcje spó³ek konsolidowanych zosta³y W zwi¹zku z powy¿szym wnosimy o podniesienie kapita³u zak³adowego 
wniesione na pokrycie kapita³u zak³adowego odpowiednich spó³ek BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w sposób przedstawiony powy¿ej.
konsoliduj¹cych. W dniu 10.10.2007 r w odpowiedzi na powy¿sze pismo 

2.Wartoœæ akcji spó³ek konsoliduj¹cych zostanie ustalona Ministerstwo Skarbu Pañstwa reprezentowane przez Podsekretarza 
wed³ug tych samych metod, wed³ug których ustalona wartoœæ akcji Stanu Micha³a Krupiñskiego przedstawi³o stanowisko w którym 
spó³ek konsolidowanych na potrzeby wniesienia na pokrycie kapita³u informuje, i¿ Ministerstwo Skarbu Pañstwa dostrzega potrzebê 
zak³adowego tych spó³ek konsoliduj¹cych na datê rejestracji dokonania wniesienia mniejszoœciowych pakietów akcji spó³ek z grupy 
podwy¿szania kapita³u zak³adowego spó³ek konsoliduj¹cych”. BOT, których jest w³aœcicielem i prowadzi prace zwi¹zane z 
„Pan Stanis³aw ¯uk stwierdzi³, ¿e proponowany zapis zmiany do przeprowadzeniem ww. operacji. Procedura wniesienia ww. akcji do 
ustawy jest zadawalaj¹cy dla interesów pracowniczych za³óg i daje spó³ki BOT Górnictwo i Energetyka S.A. bêdzie wymaga³a zgody Rady 
poczucie sprawiedliwoœci dla bran¿y wêgla brunatnego. Ministrów. W zwi¹zku z powy¿szym stosowne decyzje w przedmiotowej 
Pan Wojciech Ilnicki poprosi³ MSP o przekazanie stronie zwi¹zkowej sprawie powinny zapaœæ w najbli¿szym czasie.
tekstu poprawki do projektu ustawy. Wszystkie te zabiegi krótko mówi¹c maj¹ tylko jeden cel 
Strony Zespo³u Trójstronnego przyjê³y propozycjê strony rz¹dowej w mianowicie podniesienie wartoœci akcji spó³ek w ramach 
kwestii proponowanej poprawki do projektu ustawy o akcjach prowadzonej konsolidacji i zamiany akcji poszczególnych spó³ek 
pracowniczych”. BOT na akcjê Grupy BOT. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zaanga¿owanie 

W dniu 21 wrzeœnia 2007r Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœci” oraz kolegi Wojtka Ilnickiego w t¹ sprawê jest 
„Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. Wojciech Ilnicki bardzo du¿e.
wyst¹pi³ pisemnie do Ministra Skarbu Pañstwa z nastêpuj¹cym Mo¿na równie¿ dostrzec wolê porozumienia w tej sprawie 
zapytaniem : po stronie rz¹dowej. Z treœci zaprezentowanego materia³u mo¿na 

Zgodnie z za³o¿eniami ustawy o zasadach nabywania od wysun¹æ wniosek, ¿e wartoœæ naszych akcji wzroœnie i to znacznie.
Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora opr. R.S.

Co dalej z Akcjami?

proc. badanych) przed pracownikami umys³owymi ni¿szego szczebla 
Wrzeœniowe wyniki Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (37 proc.) i kadr¹ kierownicz¹ i inteligencj¹ (34 proc.). Najlepiej 

wykaza³y, ¿e w porównaniu do maja br. liczba obywateli, którzy oceniaj¹ „S” osoby z dochodami powy¿ej 1200 z³ (42 proc.)
pozytywnie oceniaj¹ NSZZ „Solidarnoœæ” wzros³a z 26 do 32 proc. Nie przyniós³ natomiast zaskoczenia wynik badania, 
Jest to najlepszy wynik od blisko 10 lat. wskazuj¹cy, ¿e zdecydowanie najlepsze zdanie o Zwi¹zku maj¹ osoby 

Odsetek dobrych opinii o NSZZ „Solidarnoœæ” jest o pogl¹dach prawicowych (43 proc.)
porównywalny wœród pracowników nale¿¹cych do Zwi¹zku, jak i 
niezrzeszonych. O 6 proc. zmala³ równie¿ odsetek badanych 
nieufaj¹cych Zwi¹zkowi. O dziwo o „S” najlepsze zdanie maj¹ m³odzi 
pracownicy (25-34 lata) ludzie tu¿ przed emerytur¹ oraz legitymuj¹cy 
siê wy¿szym wykszta³ceniem (37 proc.) Zaskoczeniem mo¿e byæ fakt, 
¿e zdecydowanie najlepsze zdanie o „Solidarnoœci” maj¹ rolnicy (48 

“S” coraz lepiej postrzegana

opr. R.S.



W obronie praw obywatelskich
W dniu 03.10.2007 roku Komisja Zak³adowa przy BOT KWB 

Turów S.A. wziê³a udzia³ w akcji protestacyjnej zorganizowanej przez 
Zarz¹d Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” Dolny Œl¹sk pod zak³adami 
„Faurencia” sp. z o.o. w Wa³brzychu. Celem akcji by³o wyra¿enie 
sprzeciwu wobec ³amania praw obywatelskich i zwi¹zkowych przez 
zarz¹d „Faurencia” sp. z o.o. W firmie tej zwolniono, w dzieñ po 
utworzeniu Tymczasowej Komisji Zak³adowej, piêciu pracowników – 
za³o¿ycieli „S” mimo, i¿ deklaracje cz³onkowskie z³o¿y³o ponad 90 % 

za³ogi.
Po przybyciu na 

miejsce okaza³o 
siê, ¿e manifestacja 
z g r o m a d z i ³ a  
k i l k u s e t  
p rzeds tawic ie l i  
r ó ¿ n y c h  g r u p  
b r a n ¿ o w y c h  z  
n a s z e g o  
w o j e w ó d z t w a .  
O k o ³ o  1 3 : 3 0  
uformowa³ siê szyk 
i  p r z e s z l i œ m y  
u l i c a m i  

Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejsce pikiety. 
Podczas przemarszu minêliœmy kilka zak³adów. Zupe³nym 
zaskoczeniem by³o to, i¿ wszêdzie pracownicy witali nas oklaskami i 
wyrazami nieskrywanej sympatii. Inaczej sprawa mia³a siê przed bram¹ 
„Faurencia” sp. z o.o. Tam napotkaliœmy jedynie s³u¿bê ochrony... 
Okaza³o siê, ¿e zarz¹d zakaza³ pracownikom, pod groŸb¹ 
natychmiastowego zwolnienia dyscyplinarnego, nawet wygl¹dania 
przez okna podczas trwania manifestacji. Ponadto na wejœciu do firmy 
wywieszono zdjêcia zwolnionych zwi¹zkowców, aby portierzy 
wiedzieli, kogo nie wpuszczaæ do fabryki. Przemówienia i apel 
przewodnicz¹cego Regionu Dolny Œl¹sk do kierownictwa „Faurencia” 
sp. z o.o. o spotkanie i podjêcie rozmów pozosta³y bez echa. Pikietê 
zakoñczyliœmy zgodnie z planem o godz.15:15.

Dla nas – zwi¹zkowców z Turowa udzia³ w takiej akcji 
protestacyjnej by³ z pewnoœci¹ pouczaj¹cy. Zobaczyliœmy piêkne 
wizualnie hale produkcyjne wybudowane przez„Faurencia” sp. z o.o.. 
Jednak pracodawca z Francji zatrudnia w nich ludzi za najni¿sz¹ p³acê, 
korzystaj¹c jednoczeœnie z wieloletnich zwolnieñ podatkowych, a 
dodatkowo nie stosuje siê do obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Warto 
siê nad tym zastanowiæ.

UWAGA!!!
Na wniosek dolnoœl¹skiej "S” prezydium 

Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" zdecydowa³o o 
zorganizowaniu w dniu 26 paŸdziernika 2007 r. o godz. 
13.00 ogólnopolskiej manifestacji przed siedzib¹ 
Zarz¹du Spó³ki Faurecia Polska sp. z o.o. w Grójcu.

W zwi¹zku z powy¿szym nasza Komisja podjê³a 
decyzjê o zorganizowaniu wyjazdu na powy¿sz¹ 
manifestacjê. Zapisy od dnia 17.10.2007r. w biurze 
Komisji Miêdzyzak³adowej. Koszty wyjazdu pokrywa 
Zwi¹zek. Bli¿sze informacje tel. 6170. Wszystkich 
chêtnych zapraszamy. Pomó¿my s³abszym kolegom i 
kole¿ankom!!

ToM

K.M.

List Premiera do “Solidarnoœci”
Konieczne s¹ systemowe rozwi¹zania na rzecz sta³ego 

zatrudnienia, gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo pracownikowi, firmie i 
systemowi ubezpieczeñ spo³ecznych - odpowiada premier Jaros³aw 
Kaczyñski na apel Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" dotycz¹cy 
poprawy sytuacji polskich pracowników.

Warszawa, 7 paŸdziernik 2007 r. - Premier Jaros³aw Kaczyñski 
odniós³ siê do propozycji Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" zawartych w 
kampanii "Polska przyjazna pracownikom". Wyrazi³ wdziêcznoœæ za 
rozpoczêcie takiej kampanii i stwierdzi³, ¿e jej has³a pokrywaj¹ siê z 
za³o¿eniami polityki realizowanej przez rz¹d w ramach programu "Solidarne 
Pañstwo". W skierowanym do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" piœmie 
podkreœli³ koniecznoœæ zaostrzenia sankcji za ³amanie przepisów prawa pracy 
oraz konstytucyjnego prawa do zrzeszania siê. Premier Jaros³aw Kaczyñski 
zwróci³ równie¿ uwagê na potrzebê podejmowania dzia³añ wspomagaj¹cych 
proces zawierania uk³adów zbiorowych. Niezwykle istotna jest deklaracja 
premiera dotycz¹ca wspó³pracy ze zwi¹zkami zawodowymi w zakresie 
promowania stabilnych form zatrudnienia.

Pismo premiera Jaros³awa Kaczyñskiego jest pierwsz¹ odpowiedzi¹ 
polityka na apel Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" wystosowany do 
sztabów wyborczych partii politycznych. 1 paŸdziernika 2007 r. w³adze NSZZ 
"Solidarnoœæ" przekaza³y liderom poszczególnych ugrupowañ politycznych 
materia³y, w których zawar³y swój program dotycz¹cy sposobów poprawy 
sytuacji polskich pracowników. Stanowisko NSZZ "Solidarnoœæ" w tej sprawie 
zawiera postulaty promowania formy sta³ego zatrudnienia, walki o rzeczywiste 
przestrzeganie prawa i standardów pracy, upowszechniania konstytucyjnego 
prawa przestrzegania konstytucyjnego prawa do zrzeszania siê w zwi¹zki 
zawodowe oraz ochrony wolnego rynku i zapobiegania nieuczciwej 
konkurencji. Program Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" jest propozycj¹ 
dla partii politycznych formu³uj¹cych w okresie kampanii wyborczej swoje 
programy wyborcze.

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy dziêkujê za rozpoczêcie przez 
NSZZ "Solidarnoœæ" kampanii "Polska przyjazna pracownikom". Pragnê Pana 
i wszystkich cz³onków Zwi¹zku zapewniæ, ¿e Wasza kampania jest zgodna z 
za³o¿eniami programu Solidarne Pañstwo, który stara siê realizowaæ Prawo i 
Sprawiedliwoœæ, a tak¿e Rz¹d pod moim kierownictwem. Œwiadczy o tym 
niedawno podpisane porozumienie miêdzy Rz¹dem a "Solidarnoœci¹" 
zak³adaj¹ce m.in. znacz¹cy wzrost p³acy minimalnej i podniesienie p³ac w 
sferze bud¿etowej. Potwierdza to równie¿ wielokrotnie postulowany przez 
NSZZ "Solidarnoœæ" program polityki prorodzinnej, szczególnie obecny w 
sferze podatkowej oraz oczekiwana przez Zwi¹zek coroczna waloryzacja 
œwiadczeñ emerytalno-rentowych.

Moje ugrupowanie i ja osobiœcie jesteœmy czêsto krytykowani za to, 
¿e w okresie wzrostu gospodarczego prowadzimy zbyt rozrzutn¹ politykê 
bud¿etow¹. Tymczasem chcemy w praktyce realizowaæ idee solidarnego 
bud¿etu, który zak³ada rzeczywiste wyrównywanie szans i pomoc najs³abszym 
grupom spo³ecznym. Dziêki temu chcemy zmniejszaæ rozwarstwienie i 
zapewniæ udzia³ coraz szerszych krêgów polskiego spo³eczeñstwa w owocach 
wzrostu gospodarczego. Tak rozumiem ideê solidarnoœci, której staram siê byæ 
zawsze wierny.

Zdajê sobie sprawê, ¿e dalszej poprawy wymaga jakoœæ dialogu 
spo³ecznego nie tylko na poziomie centralnym. Ten dialog musi byæ oparty na 
silnych partnerach spo³ecznych. Z tego wzglêdu opowiadam siê za zmianami w 
prawie maj¹cymi na celu wzmocnienie pozycji reprezentatywnych zwi¹zków 
zawodowych na szczeblu zak³adowym i ponadzak³adowym. Konieczne jest 
zaostrzenie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, a tak¿e za 
wszelkie naruszanie konstytucyjnego prawa do zrzeszania siê. Niezbêdne jest 
równie¿ podjêcie dzia³añ na rzecz zawierania uk³adów zbiorowych pracy. 
Negocjowanie i uzgadnianie warunków pracy i p³acy uczy odpowiedzialnoœci 
za los przedsiêbiorstw i pracowników oraz utwierdza w przekonaniu, ¿e to 
ludzie s¹ najwiêkszym naszym kapita³em. Tak, jak wspieramy organizacje 
pracownicze, tak bêdziemy wspieraæ uczciwych pracodawców zabiegaj¹cych 
nie tylko o swój zysk, ale dbaj¹cych o przysz³oœæ ca³ego kraju, w szczególnoœci 
tworz¹cych nowe miejsca pracy, zawieraj¹cych z pracownikami sta³e umowy o 
pracê oraz zapewniaj¹cych im mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego i podnoszenia 
kwalifikacji.

Niew¹tpliwie szans¹ na wsparcie sta³ego i bezpiecznego 
zatrudnienia, które "Solidarnoœæ" uznaje za fundament Polski przyjaznej 
pracownikom, jest przyjêcie odpowiednich rozwi¹zañ systemowych. Deklarujê 
wspóln¹ ze Zwi¹zkiem pracê nad najlepszymi rozwi¹zaniami promuj¹cymi 
stabilne zatrudnienie. Jest ono korzystne nie tylko dla pracowników, ale tak¿e 
dla firm, systemu ubezpieczeñ emerytalnych, a w konsekwencji dla ca³ej 
gospodarki. Wdro¿enie takich rozwi¹zañ po³¹czone z systematycznym 
wzrostem p³ac mo¿e skutecznie ograniczyæ emigracjê zarobkow¹. Jest wiele 
tematów, o realizacji, których - mam nadziejê - bêdziemy rozmawiali tak¿e po 
wyborach parlamentarnych. Pragnê zapewniæ o moim poparciu dla treœci 
Deklaracji Programowej, która zosta³a przyjêta na ostatnim ZjeŸdzie 
Krajowym oraz o mojej otwartoœci na wszelkie trudne i wa¿ne sprawy. Polska 
musi byæ bezpieczna, solidarna i przyjazna pracownikom. Tak¹ Polskê - siln¹ 
we wspólnej Europie - chce budowaæ Prawo i Sprawiedliwoœæ. Wierzê, ¿e 
NSZZ "Solidarnoœæ", zgodnie ze swoj¹ chlubn¹ tradycj¹, weŸmie udzia³ w tym 
wielkim przedsiêwziêciu. Z wyrazami szacunku - Jaros³aw Kaczyñski

Zimowiska wybrane
Komisja Socjalna w dniu 10.10.2007 r. wybra³a 

oœrodki na wypoczynek zimowy  dla dzieci i 
m³odzie¿y pracowników kopalni w 2008 roku:

- Borowice pensjonat,,£okietek" wiek dzieci 7 - 10 lat
- Ladek Zdrój pensjonat ,,Mir Jan" wiek dzieci 9 - 12 lat

- Korbielow  pensjonat ,,Pilsko"  wiek dzieci 11 - 14 lat
-  Zakopane pensjonat  ,,Zakopiec"  wiek dzieci 12 - 16 lat
- Szczyrk pesjonat ,,Beskidek" wiek dzieci  14 - 16 lat
- Bia³ka Tatrzañska pensjonat ,,U Karkosza" wiek 15 - 18 lat
- S³owacja oœrodek ,,Sorea Lubovna" wiek 15 - 18 lat



Porady prawne
Informujemy, ¿e 6 i 20 listopada 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

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. 15.10.2007r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Dzia³ania w zakresie BHP

R.S.

Wêdkarze rywalizowali
W dniach 29/30 wrzesieñ 2007 r. w Bukowie ko³o 

Wodzis³awia Œl¹skiego odby³ siê XV Memoria³ w Wêdkarstwie 
Sp³awikowym im. G. Kolosy, A. Stepeckiego, J. Tyszkiewicza. 

Z a w o d y  
zorganizowa³ SGiE 
N S Z Z  „ S ”  i   
Komisja Zak³adowa 
NSZZ „S” KWK 
„ J a s - M o s ”  w e  
w s p ó ³ p r a c y  z  
Z a r z ¹ d e m  
Polskiego Zwi¹zku 
Wêdkarskiego Ko³o 
nr 78. 
U d z i a ³  w  n i m  
wziê³o 42 wêdkarzy 
z ca³ego kraju.

“Solidarnoœæ” z 
BOT KWB Turów S.A. reprezentowali :
Jan Onak – miejsce indywidualnie – 20,
Piotr Wysza³ka  -  23,
Tomasz Grabowski – 26.
Dru¿ynowo nasza reprezentacja zajê³a 9 miejsce.

Nie zajêliœmy czo³owych miejsc, lecz nie najwa¿niejszy 
jest wynik, wspania³a jest rywalizacja, adrenalina i dobra zabawa 
na œwie¿ym powietrzu. Byæ mo¿e zabrak³o odrobinê szczêœcia i 
obeznania ³owiska. W imieniu Komisji Miêdzyzak³adowej 
naszym wêdkarzom dziêkujemy za uczestnictwo i ¿yczymy 
obfitych jesiennych po³owów.
“Po³amania kija”

Przewodnicz¹cy SGiE NSZZ “S” K. Grajcarek
z pami¹tkowymi pucharami dla zawodników

BHPBHP
Zwi¹zek w dniu 05. 10. 2007r. pisemnie zwróci³ siê do 

ZSIP BOT KWB Turów S.A. Waldemara Bohonosa o podjêcie 
dzia³añ w nastêpuj¹cych sprawach:

1.) doposa¿enie w okresie zimowym pracowników oddzia³u 
m-2, którzy s¹ zatrudnieni na odkrywce przy remontach maszyn 
podstawowych i przenoœników taœmowych w wodê mineraln¹ 
niegazowan¹.

2.) doposa¿enie pracowników oddzia³u m-2, którzy s¹ 
zatrudnieni na odkrywce przy remontach maszyn podstawowych i 
przenoœników taœmowych zatrudnionych w charakterze spawaczy a 
wykonuj¹cych prace mechaników maszyn i urz¹dzeñ górniczych – w 
trzewiki robocze.
OdpowiedŸ ZSIP.

1.) Zg³oszony pisemnie wniosek zwi¹zku jako istotny i 
zasadny przestawi³em i omówi³em podczas posiedzenia zespo³u 
dzia³aj¹cego na podstawie punktu IX Instrukcji do Zarz¹dzenia nr 5/21 
z dnia 10. 05. 2002r. Omówienie wniosku zosta³o przeprowadzone o 
obowi¹zuj¹ce regulacje prawne.
Wniosek zosta³ przyjêty przez zespó³ do zastosowania.
Pracownikom zatrudnionym w oddziale m-2 przy remontach maszyn 
podstawowych i przenoœników taœmowych na terenie odkrywki 
zosta³a przydzielona na okres zimowy woda mineralna niegazowana w 
iloœci 60 pojemników 5 litrowych na miesi¹c.

2.) Wniosek zwi¹zku z uwagi na jego specyfikê i wa¿ny 
charakter z punktu widzenia bhp zosta³ omówiony i zaprezentowany 
podczas posiedzenia zespo³u dzia³aj¹cego na podstawie punktu IX 
Instrukcji do Zarz¹dzenia nr 5/21 z dnia 10. 05. 2002r. Przy omawianiu 
zosta³y poruszone zagadnienia z bezpieczeñstwem pracy tych osób. 
Nadmieniæ nale¿y, ¿e pracownicy, których dotyczy wniosek zostali 
wyposa¿eni w obuwie dla spawaczy, lecz przy wykonywaniu prac 
mechaników obuwie to nie w pe³ni jest przydatne i spe³nia poczucie 
bezpieczeñstwa i komfortu pracy. Podjêto ustalenia dotycz¹ce 
uregulowania powy¿szej problematyki w ranach przydzia³u sortów 
odzie¿owych w odniesieniu do charakteru wykonywanych prac przez 
pracowników oddzia³u m-2 zatrudnionych przy remontach maszyn 
podstawowych i przenoœników taœmowych.
Pe³na realizacja nast¹pi po opracowaniu wykazu i jego analizie w 
zakresie przydzielonych obecnie sortów tym pracownikom.

opr. M.D.

Liczby tygodnia
! 1 mln 779 tys. wynios³a liczba bezrobotnych na 

koniec wrzeœnia br., jest to o 42,7 tys. mniej ni¿ w 
poprzednim miesi¹cu. Z list urzêdów pracy z 
wszystkich województw uby³o 530,4 tys. osób.

! 2885,97 z³. wynios³o w sierpniu 2007 r. przeciêtne 
miesiêczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiêbiorstw.

! 6,2 mld euro wyniós³ koszt bezpoœrednich 
inwestycji zagranicznych w Polsce do koñca 
czerwca br., czyli o 27 proc. wiêcej ni¿ rok 
wczeœniej.

! 1,2 mln osób zatrudniaj¹ w naszym kraju firmy z 
kapita³em zagranicznym.Wed³ug danych Ernst & 
Young w zesz³ym roku w Polsce koncerny 
zagraniczne stworzy³y ponad 31 tys. miejsc pracy 
– najwiêcej w Europie.

Ÿród³o: www.solidarnosc.org.pl


