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Szanowni Pañstwo!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ 

ka¿demu z Was za oddany na mnie g³os. To 
ogromny dowód zaufania oraz uznania. Ta 
liczba g³osów uœwiadamia mi, ¿e widzieliœcie 
Pañstwo moj¹ pracê, oddanie i zaanga¿owanie. 
To dziêki Wam bêdê mog³a kontynuowaæ swoj¹ 
misjê w parlamencie. Obiecujê, ¿e poprowadzê 
do koñca sprawy ju¿ rozpoczête. Pragnê tak¿e 
podj¹æ siê wielu nowych wyzwañ. Bêdê dzia³aæ 

dla Was i naszego regionu. Korzystaj¹c z okazji zbli¿aj¹cego siê 
œwiêta górniczego tradycyjnej ”Barbórki”, ¿yczê Wam wielu 
sukcesów w pracy zawodowej, realizacji planów i zamierzeñ, a 
nade wszystko zdrowia oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym. 
Œwiêta Barbara niech ma w opiece Was oraz  Wasze rodziny.

Szanowne kole¿anki i koledzy! Górnicy Turowa!
Za poœrednictwem Biuletynu zwraca³em 

siê do Was o poparcie mojej osoby w wyborach 
do sejmu. I sta³o siê! Zosta³em pos³em. W 
znacznej mierze w³aœnie dziêki Wam, poparciu 
waszych rodzin. Z tego poparcia i zaufania mi 
jestem ogromnie dumny i za to w tej chwili 
sk³adam serdeczne podziêkowania. Dziêkujê 
wszystkim, którzy oddali na mnie g³os, dziêkujê 
tym, którzy mimo odmiennych pogl¹dów 

politycznych zaufali mi jako cz³owiekowi, koledze z pracy.
Startuj¹c w wyborach mówi³em, ¿e jestem jednym z Was. 

Sk³adaj¹c œlubowanie tak w³aœnie siê czu³em. Ze swojej 
zawodowej przynale¿noœci jestem dumny i chcê o niej pamiêtaæ 
przez ca³¹ kadencjê sejmu, tak by po jej zakoñczeniu stan¹æ przed 
Wami z podniesionym czo³em. W dalszym ci¹gu jestem 
Górnikiem Turowa – oddelegowanym czasowo na oddzia³ przy 
ulicy Wiejskiej w Warszawie.

Nie zamierzam jednak traciæ z oczu mojej „ukochanej” 
kopalni. Liczê na sta³y kontakt z Wami. Zamierzam w kopalni byæ 
tak czêsto, jak tylko pozwol¹ mi inne obowi¹zki. Mam nadziejê ¿e 
pierwsze spotkanie nast¹pi ju¿ wkrótce, a okazj¹ bêdzie nasze 
górnicze œwiêto.Ju¿ teraz chcia³bym, korzystaj¹c z okazji, z³o¿yæ 
Wszystkim Górnikom najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej 
pomyœlnoœci, by ka¿dy dzieñ obdarowywa³ Was szczêœciem w 
pracy i domu.

Z powa¿aniem
Marzena  Macha³ek

Dla Was i Waszych rodzin – Szczêœæ Bo¿e!                   
Roman Brodniak

W zwi¹zku z proœbami cz³onków 
naszego zwi¹zku dotycz¹cymi zwiêkszenia iloœci 
i dostêpnoœci Tygodnika „Solidarnoœæ” 
informujemy, ¿e w wyniku negocjacji z redakcj¹  
prenumerata zosta³a zwiêkszona ze 170  do  270 
egzemplarzy przy nieznacznym wzroœcie 
kosztów. Po odbiór gazet zapraszamy w ka¿dy 
czwartek do biura komisji Miêdzyzak³adowej. 

Wiêcêj Tygodnika “Solidarnoœæ”

Komisja Miêdzyzak³adowa

z okazji tradycyjnej “BARBÓRKI”
¿yczy ca³ej za³odze sukcesów zawodowych
i finansowych, pogody ducha, bezpiecznej
                       i spokojnej pracy 
                         oraz stabilnego jutra.
                           A Œwiêta Barbara niech ca³ej
                          Górniczej Braci zapewni wiele
                        ³ask zdrowia, pomyœlnoœci
                   i szczêœcia w ¿yciu osobistym

Górnicze Œwiêto to szczególna okazja do tego, by wszystkim
pracownikom kopalni z³o¿yæ wyrazy szacunku i uznania
za kolejny rok trudnej i ciê¿kiej górniczej pracy.

NSZZ “Solidarnoœæ”



W dniu 17 paŸdziernika b.r. w BOT KWB Turów S.A. odby³y 
siê obrady Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Brunatnego NSZZ 
„Solidarnoœæ”. Naradê prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Sekcji 
Zdzis³aw Boksa przy wspó³udziale przewodnicz¹cego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ” Kazimierza Grajcarka. 

Obrady przebiega³y w oparciu o przyjêty porz¹dek i 
dotyczy³y miêdzy innymi spraw bie¿¹cych poszczególnych spó³ek 
wchodz¹cych w sk³ad Sekcji Krajowej oraz kwestii strategicznych 
zwi¹zanych z ich funkcjonowaniem. Goœciem Rady by³ miêdzy 
innymi wiceminister Skarbu Pañstwa Micha³ Krupiñski. W trakcie 
obrad wypracowano wspólne porozumienie, które w nastêpstwie 
ustaleñ zosta³o parafowane przez poszczególnych upowa¿nionych 
przedstawicieli PGE, BOT oraz Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i 
Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Brunatnego. Podpisane 
porozumienie stanowi³o kolejny zrealizowany punkt sporu Sekcji 
Krajowej z Rz¹dem RP. Podstawowymi sk³adowymi elementami 
podpisanego porozumienia by³a zgoda stron na ujednolicenie w 
sektorze wydobywczo-wytwórczym Umów Spo³ecznych w zakresie :
dodatkowego urlopu; dodatkowego odpisu na Zak³adowy Fundusz 
Œwiadczeñ Socjalnych; gwarancji zatrudnienia; zgody stron w 
zakresie wdro¿enia najefektywniejszych rozwi¹zañ biznesowych 
s³u¿¹cych budowie wartoœci Grupy PGE przed planowanym debiutem 
gie³dowym.
Ostatnim elementem sporu pozosta³a kwestia funkcjonowania i 
rozwoju kopalñ „ 
K o n i n ”  i  
„Adamów”.
Podczas obrad 
podjêto wstêpne 
u s t a l e n i a  
d o t y c z ¹ c e  
realizacji tego 
e l e m e n t u ,  a  
d o k o n a n i e  
u s t a l e ñ  
k o ñ c o w y c h  
mia³o nast¹piæ 
p o d c z a s  
spotkania stron 
w  k o p a l n i  
„Adamów” S.A.

Pok³osiem podpisanego porozumienia z Sekcj¹ Krajow¹ jest 
zawarte w dniu 19 paŸdziernika przez strony ZUZP wspólnych 
uzgodnieñ umo¿liwiaj¹cych pe³n¹ realizacjê ustaleñ. Ostatnio g³oœno 
s³ychaæ g³osy mówi¹ce, ¿e podpisane porozumienie jest 
przedwyborczym podarunkiem Rz¹du dla “Solidarnoœci”. Jest to 
œmieszne, poniewa¿ negocjacje w tym i innych zakresach trwa³y wiele 
miesiêcy. Sekcja krok po kroku z pe³n¹ determinacj¹ realizowa³a 
postulaty postawione w ramach sporu z Rz¹dem. Je¿eli to jest prezent 
przedwyborczy to dla nas wybory mog¹ odbywaæ siê co parê miesiêcy. 
Cieszy równie¿ fakt, ¿e inna organizacja zwi¹zkowa prowadzi³a prace 
o podobnym zakresie, prowadz¹c swoje dzia³ania z pe³nym 
zaanga¿owaniem na p³aszczyŸnie zak³adowej. Tylko wspólnie 
prowadzone dzia³ania i wola wspó³pracy rodz¹ sukces, który 
przek³ada siê na wymiern¹ korzyœæ za³ogi zatrudnionej w Spó³ce.
Stoimy na stanowisku, ¿e wspó³praca organizacji zwi¹zkowych mo¿e 
przynieœæ sukces i korzyœci dla za³ogi, a nie licytowanie siê kto by³ 
pierwszy i co wiêcej w danej sprawie zrobi³. Takie dzia³ania przynosz¹ 
tylko niepotrzebne zwaœnienie i co za tym idzie brak porozumienia. 
Dlatego my odrzucamy taki sposób dzia³ania i jesteœmy gotowi do 
dalszej wspólnej pracy dla dobra wszystkich pracowników 
zatrudnionych w Spó³ce BOT KWB Turów S.A.

Wiêcej dla pracowników W obronie innych

Uczestnicy w trakcie podpisywania porozumienia

W dniu 5 paŸdziernika b.r. strony Zak³adowego Uk³adu 
Zbiorowego Pracy podpisa³y z moc¹ obowi¹zywania od 1 listopada 
protokó³ dodatkowy nr 29, który wprowadza zmiany w ZUZP. S¹ to 
jednak zmiany bardziej kosmetyczne, nie takie jakich oczekuje za³oga. 

Jedyn¹ wart¹ uwagi zmian¹ jest wprowadzenie dla 
pracowników s³u¿by ochrony dodatku za pracê w sobotê w wysokoœci 
100% godzinowej stawki oraz umieszczenie w taryfikatorze orkiestry 
zak³adowej. 

Zmiany w ZUZP

W dniu 12.10.2007 r. odby³o siê zebranie Delegatów 
Miêdzyzak³adowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Po¿yczkowej. 
Jest to jedyny organ upowa¿niony do podejmowania decyzji 
organizacyjnych i dokonywania zmian w statucie dzia³alnoœci kasy. W 
trakcie obrad delegaci omówili i podsumowali dzia³alnoœæ ,, Kasy” za 
ostatnie pó³rocze. Po pozytywnej ocenie dzia³alnoœci zarz¹du  
wprowadzono oczekiwane przez pracowników zmiany w statucie, na 
które pozwala kondycja “Kasy” i które obowi¹zywaæ bêd¹ od 1 
stycznia 2008 r.
Zmiany dotycz¹ zasad udzielania po¿yczek i ich sp³aty.
Na wysokoœæ po¿yczki bêd¹ sk³ada³y siê:
- Trzy razy wk³ady plus pó³ wyp³aty.
- Sp³ata po¿yczki bêdzie mog³a byæ roz³o¿ona na 36 miesiêcy (3 lata).
- Po¿yczka bêdzie przelewana na konto  osobiste, a w przypadku 
braku konta pracownik otrzyma pieni¹dze przekazem pocztowym.

Nam wypada gor¹co podziêkowaæ wszystkim delegatom za 
ich zaanga¿owanie i w³o¿ony wysi³ek w poprawne funkcjonowanie tej 
jak¿e wa¿nej dla nas pracowników instytucji oraz ¿yczyæ im 
podejmowania decyzji trafnych i suwerennych.

Zmiany w regulaminie MPKZP

Bony towarowe na œwiêta
Na dzieñ 11 grudnia 2007r. ustalono wydanie pracownikom 

tzw. bonów towarowych finansowanych z Zak³adowego Funduszu 
Œwiadczeñ Socjalnych. Wartoœæ bonów uzale¿niona jest od kategorii 
zaszeregowania i wynosi:
- dla pracowników zatrudnionych
- dla pracowników zatrudnionych od 15  kategorii –  400 z³.

Wybrane sieci sklepów ustali³y nastêpuj¹ce bonifikaty:
-  Stowarzyszenie Handlowców oraz  Hipermarket Real:
dodatkowy bon towarowy o wartoœci  20 z³;
- Sodexho Pass: do ka¿dego zakupu za bony towarowe naliczana 
bêdzie 10% wartoœci rabatu.

 do 14 kategorii –  650 z³.,

  

piêciu cz³onków Tymczasowej Komisji Zak³adowej NSZZ 
„Solidarnoœæ” w firmie „Faurecia” Sp. z o.o. w Wa³brzychu Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” postanowi³a zorganizowaæ w dniu 
26.10.2007r. akcjê protestacyjn¹ pod g³ówn¹ siedzib¹ koncernu w 
Grójcu. W manifestacji uczestniczy³o ponad 1000 zwi¹zkowców z 
ca³ej Polski, w tym równie¿ kilkudziesiêcioosobowa reprezentacja 
naszej kopalnianej “Solidarnoœci”. Podczas wiecu pod zak³adem w 
Grójcu Przewodnicz¹cy KK NSZZ „Solidarnoœæ” J. Œniadek 
stwierdzi³, ¿e hañb¹ wolnej Polski jest fakt, ³amania konstytucyjnego 
prawa do zrzeszania siê, i traktowanie pracowników jak niewolników. 
Oœwiadczy³ równie¿, ¿e NSZZ „Solidarnoœæ” nie ustanie w wysi³kach 
dopóki pracownicy „Faurecii” i innych zak³adów w Polsce nie bêd¹ 
mogli korzystaæ ze swoich praw. Ponadto poinformowa³ zebranych, ¿e 
o ³amaniu prawa we francuskim koncernie zosta³a powiadomiona 
Pañstwowa Inspekcja Pracy i Prokuratura. Koncern „Faurecia” to 
jeden z najwiêkszych producentów podzespo³ów do samochodów

W zwi¹zku z niespe³nieniem ¿¹dania przywrócenia do pracy 

Z przew. NSZZ “Solidarnoœæ” Januszem Œniadkiem

 

R.S.

R.S.

Redakcja

W.S.



Dla pracowników....13 grudnia - wojna z narodem...
  Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” zwróci³a 

siê do Waldemara Bohonosa ZSIP BOT KWB Turów S.A. z 
wnioskiem o podjêcie odpowiednich dzia³añ maj¹cych na celu dalsz¹ 
poprawê warunków pracy i warunków socjalnych dla zatrudnionej w 
kopalni za³ogi. Wnioskowaliœmy o poprawê warunków na 
stanowiskach pracy w ruchu zak³adu górniczego oraz w komórkach 
organizacyjnych tzw. produkcji pomocniczej. Wnioskowane przez 
zwi¹zek zagadnienia dotycz¹:
-  klimatyzacji w sprzêcie technologicznym,
-  klimatyzacji na maszynach podstawowych.
- pomieszczeñ socjalnych dla pracowników zatrudnionych w 
brygadach zmianowych
- remontu pulpitów operatorów przenoœników taœmowych,
- modernizacji placów rozwozu pracowników przy  ³aŸni V pochylni,
- modernizacji systemu wentylacyjnego w ³aŸni sortowni.

Na wniosek otrzymaliœmy od ZSIP nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ:    
...Przedstawione przez zwi¹zek propozycje zosta³y przeanalizowane i 
po odpowiednim opracowaniu zawarte w zestawieniach zbiorczych, 
które skierowane zosta³y do poszczególnych pionów i s³u¿b. Celem 
tego dzia³ania jest umieszczenie propozycji zadañ do realizacji w 
ramach tworzonych planów na 2008 r. Po wys³aniu zestawieñ do 
kompetentnych jednostek organizacyjnych, obecnie otrzymuje 
potwierdzenie o zakwalifikowaniu zg³oszonych propozycji zadañ do 
tworzonych na rok przysz³y planów. Nadmieniam, ¿e ZSIP BOT KWB 
Turów S.A. oprócz zg³oszonych przez zwi¹zek propozycji sporz¹dzi³ 
w oparciu o w³asne ustalenia i spostrze¿enia oraz wnioski zg³aszane 
przez Oddzia³owych Spo³ecznych Inspektorów Pracy z 
poszczególnych komórek organizacyjnych szereg propozycji zadañ do 
realizacji w na przysz³y rok. Wszystkie zg³oszone przez ZSIP 
propozycje do realizacji w 2008r kszta³tuj¹ siê na poziomie 39 zadañ. 
Niektóre z tych propozycji s¹ wielocz³onowymi propozycjami to 
znaczy pod jedn¹ pozycj¹ jest kilka pojedynczych zadañ, które tworz¹ 
ca³oœæ, takim zadaniem dla przyk³adu jest propozycja „ remontu i 
modernizacji pomieszczeñ” zaplecza oddzia³u m-2.
Inn¹ z tego typu propozycji jest remont zaplecza oddzia³u z-1. W 
sporz¹dzonych przez ZSIP propozycjach s¹ zadania du¿e i ma³e. 
Niektóre wymagaj¹ce niewielkich œrodków, lecz w wiêkszoœci s¹ to 
zadania wymagaj¹ce poniesienia du¿ych a nawet bardzo du¿ych 
nak³adów finansowych. 

 

Nasi w Chorzowie!!! Polska – Belgia  2 - 0
17 listopada na stadionie “Œl¹skim” w Chorzowie cz³onkowie 

kopalnianej  „Solidarnoœci” dopingowali naszych pi³karzy a nastêpnie 
byli œwiadkami historycznego awansu naszej reprezentacji do Euro 
2008 i szaleñstwa radoœci 47 tysiêcznej widowni. 

Polska po pokonaniu Belgii awansowa³a, po raz pierwszy w 
historii, do fina³ów pi³karskich mistrzostw Europy, dostarczaj¹c 
kibicom niezapomnianych wra¿eñ i prze¿yæ.

By³ to ju¿ kolejny wyjazd do Chorzowa organizowany przez 
nasz¹ Komisjê Miêdzyzak³adow¹ z myœl¹ o sympatykach pi³ki no¿nej. 
/Norwegia, Austria, Belgia/ Jak dot¹d wszystkie trzy zakoñczy³y siê 
zwyciêstwem Polaków!

Radoœæ naszych kibiców po zwyciêskim meczu

Ju¿ w czasie fali strajków 
s i e r p n i a  1 9 8 0 r ,  w ³ a d z e  
k o m u n i s t y c z n e  r o z w a ¿ a ³ y  
mo¿liwoœæ wprowadzenia stanu 
wojennego w celu powstrzymania 
r o d z ¹ c e g o  s i ê  r u c h u  
demokratycznego.  W koñcu 
sierpnia 1981r. w Moskwie, w 
zwi¹zku z planami wprowadzenia 
stanu wojennego, wydrukowano 

odpowiednie obwieszczenie Rady Pañstwa, bez daty i 
zamieszczania nazwiska jej przewodnicz¹cego. Od tej pory do 
uruchomienia ca³ego procesu potrzebna by³a jedynie decyzja 
polityczna. Decyzja taka zosta³a podjêta nie jednog³oœnie i 
niezgodnie z Konstytucj¹ .

Wojciech Jaruzelski wyg³aszaj¹c przemówienie telewizyjne 
o godzinie 13, 13 grudnia  wprowadzi³ stan wojenny na terenie ca³ej 
PRL. Za najwa¿niejszy argument uznano groŸbê interwencji zbrojnej 
przez pozosta³e pañstwa Uk³adu Warszawskiego. Jednak 13 grudnia 
1981r., w dniu wprowadzenia stanu wojennego, nie zanotowano 
¿adnych ruchów wojsk radzieckich ani zwiêkszonej komunikacji 
radiowej w ramach Uk³adu Warszawskiego. W nocy 13 grudnia o 
godzinie 0:00 oddzia³y ZOMO rozpoczê³y ogólnokrajow¹ akcjê 
aresztowañ dzia³aczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu 
wojennego w dzia³aniach na terytorium kraju wziê³o udzia³ ok. 70 000 
¿o³nierzy Wojska Polskiego, 30 000 funkcjonariuszy MSW oraz 
bezpoœrednio na ulicach miast 1750 czo³gów i 1400 pojazdów 
opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9 000 samochodów 
oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. MON 
wyda³o rozporz¹dzenie zakazuj¹ce zmiany miejsca pobytu. 
Zmilitaryzowano wiele instytucji i czêœæ strategicznych sektorów 
gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, 
górnictwo i porty morskie oraz 129 najwa¿niejszych fabryk. 
Wy³¹czono komunikacjê telefoniczn¹, co spowodowa³o liczne 
przypadki œmierci osób, których nie mo¿na by³o przewieŸæ do szpitali 
karetkami pogotowia, wprowadzono cenzurê korespondencji oraz 
godzinê milicyjn¹ (od 22:00 do 6:00). Wstrzymano wydawanie prasy 
poza dwiema gazetami rz¹dowymi, zamkniêto granice pañstwa i 
lotniska cywilne. W ci¹gu pierwszego tygodnia trwania stanu 
wojennego w wiêzieniach i oœrodkach internowania znalaz³o siê ok. 5 
000 osób. Ogó³em, w okresie trwania stanu wojennego, zosta³o 
internowanych ok. 10 000 osób. Przywódcom i uczestnikom strajków 
i protestów, ju¿ 24 grudnia 1981r. przedstawiono zarzuty 
prokuratorskie i os¹dzono ich, zwykle na kary wiêzienia. W skali 
ca³ego kraju stosowano masowe zwolnienia z pracy osób bior¹cych 
udzia³ w strajkach, stawiaj¹c ich przed kolegiami do spraw 
wykroczeñ.

W 2006r. Instytut Pamiêci Narodowej oszacowa³ liczbê 
œmiertelnych ofiar stanu wojennego. W okresie od 13 grudnia 1981r. 
do 22 lipca 1983r. g³ównie na wskutek postrza³u lub pobicia œmieræ 
ponios³o 56 osób. Ca³kowita liczba ofiar stanu wojennego w latach 
1981-1989 wynosi nie mniej ni¿ 91 osób, ustali³a to badaj¹ca zbrodnie 
stanu wojennego Nadzwyczajna Komisja Sejmowa. 

R.B.

R.B.

W.S.

C z ³ o n k ó w  
z w i ¹ z k u  
informujemy, ¿e 
w z o r e m  l a t  
ubieg³ych od dnia 
5  grudnia  br.  
rozpoczynamy 
wydawanie dla 
k a ¿ d e g o  
zrzeszonego w 
“Solidarnoœci” 
k a l e n d a r z y  
trójdzielnych na 

2008 rok. Nowoœci¹ w tym roku bêdzie dodatkowy ma³y kalendarzyk 
kieszonkowy z naszym logo i danymi adresowymi. Kalendarze 
powinni pobieraæ przewodnicz¹cy kó³ oddzia³owych w biurze Komisji 
Miêdzyzak³adowej w budynku dyrekcji. 

Kalendarze na 2008 rok

M.D.



Porady prawne
Informujemy, ¿e 11 i 18 grudnia 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. 21.11.2007r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

BHPBHP
 

Zabawy karnawa³owe
Styczeñ to czas karnawa³u. Karnawa³ to 

czas radosnej muzyki, tañca i œmiechu, 
który spêdzamy na balach, zabawach oraz 
innych towarzyskich biesiadach. W celu jak 
najlepszego wykorzystania tego czasu tañca 
i zabawy przez cz³onków zwi¹zku, Komisja 
Miêdzyzak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” 
postanowi³a zorganizowaæ zabawy 
karnawa³owe w KLUBIE ,JUBILAT” w 
BOGATYNI  w terminach :
12. 01.2008r, 19.01.2008r. i 26.01.2008r.

Koszt zaproszenia wynosi 100 z³ od pary.
Zapisy na poszczególne zabawy przyjmowane bêd¹ w biurze NSZZ 
„Solidarnoœæ” w budynku dyrekcji lub pod numerem tel.: 5- 564 od 
dnia 5 grudnia br.
Informacja dodatkowa  :

Ka¿dy cz³onek zwi¹zku bior¹cy udzia³ w zabawie mo¿e 
uzyskaæ dofinansowanie statutowe w ramach imprez oddzia³owych w 
wysokoœci 50 z³. Mo¿na równie¿ otrzymaæ za swoj¹ zgod¹  
dofinansowanie z dzia³u socjalnego w wysokoœci 35 z³. W tym 
wypadku koszt zabawy to tylko 15 z³! Karnawa³owych szaleñstw i 
mi³ego spêdzenia wolnego czasu w towarzystwie przyjació³ i 
znajomych ¿yczy Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ “S”

Szanowni Górnicy Turowa !
Ca³ej Górniczej Braci
z okazji nadchodz¹cej

Barbórki
serdeczne i gor¹ce
¿yczenia
zdrowia, szczêœcia
i pomyœlnoœci, oraz
poczucia bezpieczeñstwa
i satysfakcji,
awansów i podwy¿ek –
¿ycz¹ pracownicy SKOK
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W.S.

W dniu 20.11.2007r Departament Prawny BOT GiE 
n a  s p o t k a n i u  z e  S p o ³ e c z n y m i  R a d a m i  

Konsultacyjnymi w Be³chatowie przedstawi³ stronie 
zwi¹zkowej nastêpuj¹cy harmonogram konwersji 
akcji:
I etap konwersji – konwersja akcji Spó³ek na akcje 

BOT (art. 5 ustawy)
Ustawa obowi¹zuje od 18 listopada 2007r. – liczenie 
ustawowych terminów:

Prawo do zamiany powstaje 19 listopada 2008 r. Prawo do zamiany wygasa 
19 listopada 2009 r.
1.OŒWIADCZENIA uprawnionego akcjonariusza o zamiarze dokonania 
zamiany akcji (art. 5 ust. 1 Ustawy):
• przygotowanie ujednoliconego wzoru oœwiadczeñ o zamiarze zamiany 
akcji,
• udostêpnienie uprawnionym akcjonariuszom wzorów oœwiadczeñ o 
zamiarze zamiany akcji,
• przyjmowanie oœwiadczeñ o zamiarze zamiany akcji,
• ustalenie listy uprawnionych akcjonariuszy do zamiany akcji i iloœci akcji 
przedstawionych do zamiany
Oœwiadczenie: 19 maja 2008r. -->3 mce ---> 19 sierpnia 2008r.
Okreœlenie liczby akcji BOT przeznaczonych do zamiany:
• sporz¹dzenie list uprawnionych do zamiany akcji i iloœci akcji 
przypadaj¹cych poszczególnym uprawnionym akcjonariuszom,
• og³oszenie i weryfikacja listy uprawnionych akcjonariuszy do zamiany 
akcji
Przygotowanie do wydawania akcji BOT w zamian za akcje Spó³ek:
-og³oszenie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej  o rozpoczêciu procesu 
zamiany akcji
-dokonywanie zamiany akcji Spó³ek na akcje BOT w trybie zgodnym z 
rozporz¹dzeniem MSP 
II etap konwersji – zamiana akcji Spó³ek na akcje PGE (art. 11 Ustawy)
rozpoczêcie po 19 listopada 2009r. (zakoñczenie I etapu konwersji)
1.Podjêcie decyzji przez Zarz¹dy BOT i PGE o rozpoczêciu procesu 
po³¹czenia
2.Zebranie ze Spó³ek wstêpnych danych niezbêdnych do wykonania wycen 
BOT i opracowania planu po³¹czenia 
3.Opracowanie wycen BOT i planu po³¹czenia i przekazanie go Zarz¹dowi 
BOT
4.Akceptacja planu po³¹czenia przez Zarz¹d BOT 
5.Akceptacja planu po³¹czenia przez Zarz¹d PGE
6.Przyjêcie planu po³¹czenia
7.Z³o¿enie w s¹dzie w³aœciwym dla BOT wniosku o wyznaczenie bieg³ego 
dla zbadania planu po³¹czenia w zakresie poprawnoœci i rzetelnoœci zgodnie 
z art. 500 §1 w zwi¹zku z art. 502 ksh
8.Zg³oszenie planu po³¹czenia do s¹dów rejestrowych BOT i PGE
9.Zg³oszenie wniosku w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym o 
og³oszenie:
a) planu po³¹czenia
b) zawiadomieñ akcjonariusza (MSP) o zamiarze po³¹czenia
10.Og³oszenie planu po³¹czenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym 
zgodnie z art. 500 §2 ksh wraz z pierwszym zawiadomieniem akcjonariusza 
(MSP) o planowanym po³¹czeniu 11.Sporz¹dzenie przez Zarz¹dy BOT i 
PGE sprawozdañ uzasadniaj¹cych po³¹czenie (podstawy prawne i 
ekonomiczne, stosunek wymiany akcji)
Podjêcie uchwa³ przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOT i PGE w 
przedmiocie ³¹czenia siê, to jest zawieraj¹cych zgodê na plan po³¹czenia i 
na proponowane zmiany statutu spó³ki przejmuj¹cej.

Harmonogram konwersji akcji

M.D.


