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Godna praca - godna emerytura
W chwili oddania do druku naszego “Biuletynu 

informacyjnego” ju¿ tylko godziny pozosta³y do rozpoczêcia 
wielkiej manifestacji "Solidarnoœci" w stolicy.

29 sierpnia - w przeddzieñ rocznicy podpisania Porozumieñ 
Sierpniowych - w Warszawie odbêdzie siê wielki protest przeciwko 
obecnej polityce rz¹du. Zwi¹zkowcy z "Solidarnoœci" domagaæ siê bêd¹ 
m. in. poszanowania praw pracowniczych i zwi¹zkowych, godnych 
emerytur, rezygnacji z pomys³u podwy¿szenia wielu emerytalnego, 
podwy¿ek wynagrodzeñ, w³aœciwej ochrony socjalnej oraz poprawy 
dialogu spo³ecznego. W stolicy spodziewanych jest kilkadziesi¹t 
tysiêcy zwi¹zkowców.Powinno to byæ ostatnie, bardzo ostre ostrze¿enie 
dla rz¹du Premiera Donalda Tuska. Nasza Komisja Zak³adowa 
aktywnie bêdzie uczestniczy³a w akcji protestacyjnej. Chêæ wyjazdu do 
Warszawy potwierdzi³o ok. 100 zwi¹zkowców. Relacja z manifestacji 
we wrzeœniowym numerze biuletynu informacyjnego.

Manifestacja organizowana jest przez Komisjê Krajow¹ NSZZ 
"Solidarnoœæ" w ramach kampanii „Godna praca - godna emerytura”. 
Jej celem jest zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa i decydentów na fakt, ¿e 
praca bezpieczna i godziwie wynagradzana s¹ warunkiem rozwoju 
pracownika, jego godnego ¿ycia, godnej emerytury oraz trwa³ego 
wzrostu gospodarczego. Rozwojowi sprzyjaj¹ inwestycje w 
bezpieczeñstwo i wykszta³cenie pracownika oraz tworzenie systemu 
minimalizuj¹cego bezrobocie i wspieraj¹cego aktywnoœæ na rynku 
pracy coraz wiêkszej liczby osób.

Z ostatniego badania CBOS wynika, ¿e 35 
proc. Polaków dobrze ocenia dzia³alnoœæ 
„Solidarnoœci” (dla porównania: aktywnoœæ 
OPZZ pozytywnie ocenia dziœ 26 proc. 
Polaków). Decyzja o wycofaniu siê 
Solidarnoœci z bezpoœredniego zaanga¿owania 
w politykê przynosi zwi¹zkowi korzyœci.

Odnotowano ogromny spadek liczby osób 
negatywnie oceniaj¹cych dzia³ania Zwi¹zku - z 
ponad 70 proc. w grudniu 2001 roku do 32 proc. 

obecnie. Do wzrostu notowañ na pewno przyczyni³a siê 
profesjonalizacja dzia³añ Zwi¹zku, choæby w dziedzinie pozyskiwania 
cz³onków. Solidarnoœæ jest obecna tam, gdzie ludzie jej potrzebuj¹. 

W naszym Regionie wyk³adnikiem  wzrostu zaufania jest 
wzrost iloœci cz³onków. Statystyki mówi¹ same za siebie. Od pocz¹tku 
kadencji tj. od czerwca 2006 r. w rejonie dzia³ania „Solidarnoœci” 
Jeleniogórskiej zrzeszy³o siê w zwi¹zku oko³o 500 osób w 17 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”, do której od pocz¹tku 2008 r. przyst¹pi³o 49  nowych 
cz³onków.

13 sierpnia br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej 
PGE KWB Turów S.A. W posiedzeniu, po raz pierwszy od rezygnacji z 
cz³onkostwa w Radzie Romana Brodniaka, Rada obradowa³a w pe³nym 
piêcioosobowym sk³adzie. Porz¹dek posiedzenia oprócz 
standardowych punktów poœwiêconych aktualnej sytuacji w Spó³ce 
zawiera³ szereg istotnych spraw dla funkcjonowania przedsiêbiorstwa.

Zgodnie z uchwa³ami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
BOT KWB Turów S.A. z 23 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w 
Statucie Spó³ki oraz Postanowieniem S¹du Rada uchwali³a jednolity 
tekst Statutu Spó³ki pod firm¹ PGE KWB Turów S.A. Zmiany w 
Statucie mia³y charakter jedynie koryguj¹cy. Firmê BOT KWB Turów 
S.A. zast¹piono firm¹ PGE KWB Turów S.A. oraz przeklasyfikowano 
przedmiot dzia³alnoœci Spó³ki wed³ug Polskiej Klasyfikacji 
Dzia³alnoœci (PKD). Z uwagi na zmianê firmy zmianom koryguj¹cym 
uleg³y regulaminy Rady Nadzorczej i Zarz¹du Spó³ki.

Pe³ny sk³ad Rady Nadzorczej spowodowa³, i¿ Rada 
postanowi³a uzupe³niæ wakat sekretarza. Na sekretarza wybrano 
Stanis³awa Sidorowicza.

Rada Nadzorcza udzieli³a zgody Zarz¹dowi na zbycie prawa 
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci gruntowej zabudowanej, 
po³o¿onej w Bogatyni o powierzchni 3,0920 ha. Nieruchomoœci¹ t¹ jest 
dzia³ka i zabudowania by³ego oddzia³u prefabrykatów „pp”. Powodem 
takiej decyzji by³ brak perspektyw dalszego jej wykorzystania oraz 
ponoszone koszty utrzymywania i zabezpieczania nieczynnego obiektu.

Rada udzieli³a równie¿ zgody Zarz¹dowi na utworzenie 
nowych zadañ w Planie Dzia³alnoœci Inwestycyjnej Spó³ki na 2008 rok. 
Nale¿¹ do nich min.: modernizacja budynku zaplecza technicznego 
oddz. se, zakup licencji na korzystanie ze znaku towarowego PGE – 
Polska Grupa Energetyczna oraz wykonanie na bramie wjazdowej nr 1 
nowego znaku firmy (logo) – PGE.

Wzrasta poparcie dla “Solidarnoœci”

Z posiedzenia Rady Nadzorczej

opr. M.D.

S. Sidorowicz



pracodawców. W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do 
prawid³owoœci oraz zgodnoœci z prawem rozwi¹zania stosunku pracy, 

Minê³y dwa lata wspó³pracy Zarz¹du Regionu nasza Kancelaria s³u¿y pomoc¹. 
Jeleniogórskiego NSZZ “Soliarnoœæ” i NOVA Spó³ki Cywilnej Red: Jakie zak³ady wg Panów s¹ szczególnie nara¿one za 
Radców Prawnych. Cz³onkowie naszej kopalnianej organizacji ryzyko zwolnieñ grupowych?
równie¿ korzystaj¹ z porad udzielanych w biurze terenowym w Obecnie z niepokojem obserwujemy szczególnie zak³ady pracy, które 
Zgorzelcu. O krótkie podsumowanie poprosiliœmy radców swoje zyski uzale¿ni³y od kursów walut. To one mog¹ mieæ najwiêksze 
prawnych   Krzysz to fa  Nowick iego  oraz  £ukasza  problemy z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej, a co za tym idzie, 
Wereszczyñskiego. dotychczasowej wysokoœci zatrudnienia. Pomimo bowiem wzrostu 

gospodarczego, przypadki zwolnieñ grupowych wci¹¿ siê zdarzaj¹.
Red: W jakim zakresie œwiadcz¹ Panowie pomoc cz³onkom 

zwi¹zku zawodowego NSZZ „Solidarnoœæ”?
Naszym zadaniem jest œwiadczenie pomocy prawnej cz³onkom 
organizacji zwi¹zkowych w mo¿liwie szerokim zakresie. Czêsto 
spotykamy siê ze zjawiskiem przeniesieñ pracownika na inne 
stanowiska – nie zawsze osoba, której to przeniesienie dotyczy 
orientuje siê, czy dzia³ania pracodawcy zgodne s¹ z prawem, a tym 
samym, czy pracownikowi nie wyrz¹dza siê szkody. Pomoc prawna 
œwiadczona przez Kancelariê ma s³u¿yæ ochronie pracownika, co 
równoznaczne jest tak¿e z podjêciem rozmów z pracodawca maj¹cych 
na celu za¿egnanie potencjalnych konfliktów, a w przypadku zwolnieñ 
– z mo¿liwoœci¹ reprezentacji pracownika w celu wyp³aty zaleg³ych 
wynagrodzeñ, czy nale¿nych odpraw. 

Red: Czy cz³onkowie „Solidarnoœci” ju¿ po zwolnieniu 
nadal mog¹ liczyæ na pomoc Kancelarii?
S³u¿ymy pomoc¹ nie tylko cz³onkom zwi¹zku pozostaj¹cym w 
stosunku pracy, ale tak¿e tym bezrobotnym oraz emerytom i rencistom. 

Red: To ju¿ dwa lata Waszej wspó³pracy z “Solidarnoœci¹”. Kancelaria razem z Zarz¹dem Regionu prowadzi prace nad 
W jaki sposób oceniacie Panowie ten czas? stworzeniem specjalnego systemu pomocy dla zwi¹zkowców po 
To jest dopiero pocz¹tek realizacji naszych wspólnych planów, których rozwi¹zaniu z nimi stosunku pracy. Osobom takim, oprócz pomocy z 
celem winno byæ stworzenie bardzo mocnej regionalnej struktury Powiatowego Urzêdu Pracy, potrzebna jest tak¿e niekiedy pomoc 
NSZZ Solidarnoœæ. Kancelaria nasza za priorytet uwa¿a prawna.
doprowadzenie do sytuacji, w której umiejêtnoœæ korzystania z Red: Kancelaria wspó³pracuje z wieloma podmiotami na 
uprawnieñ przewidzianych dla zwi¹zku zawodowego bêdzie du¿ym obszarze. W jaki sposób mo¿liwy jest kontakt z tak wieloma 
powszechna i umo¿liwi prawid³owe stosowanie prawa przez cz³onków zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi?
NSZZ Solidarnoœæ nie tylko w rezultacie konsultacji z prawnikami ale Cz³onkowie „Solidarnoœci” mog¹ zwracaæ siê do Kancelarii o poradê w 
tak¿e w wyniku zdobytej ju¿ wiedzy. Innymi s³owy wraz z Zarz¹dem ka¿dy czwartek w siedzibie Kancelarii w Jeleniej Górze. Jest to dy¿ur 
Regionu g³ówny nacisk w pierwszych latach wspó³pracy postawiliœmy przeznaczony specjalnie dla cz³onków „Solidarnoœci”, a udzielana 
na szkolenia. Obecnie koncentrujemy siê na stworzeniu takiego pomoc prawna jest bezp³atna. Dodatkowo prowadzimy dy¿ury na 
modelu wspó³pracy, który zapewni nie tylko profesjonaln¹ obs³ugê takich samych zasadach w biurach terenowych. Dy¿ury odbywaj¹ siê 
prawn¹ dla wszystkich zainteresowanych cz³onków NSZZ w ka¿dy poniedzia³ek kolejno w Boles³awcu, Kamiennej Górze, 
Solidarnoœæ, ale nadto bêdzie odzwierciedla³ nasze d¹¿enie do Zgorzelcu i w Lubaniu. Ponadto ka¿dy mo¿e kontaktowaæ siê z 
nowoczesnego, aktywnego i co bardzo wa¿ne szybkiego K a n c e l a r i ¹  z a  p o m o c ¹  i n t e r n e t u  p o d  a d r e s e m  
wspó³dzia³ania prawników i zwi¹zkowców.  . Nie jest to oczywiœcie koniec naszych 

Red: Co kilka tygodni s³yszy siê o strajkach kolejnych grup planów i mo¿liwoœci. Ukoñczyliœmy ju¿ w³aœciwie prace nad portalem 
pracowników. Jak Panowie oceniaj¹ tê sytuacjê? internetowym  Pod tym adresem w 
Œledzimy wydarzenia w kraju na bie¿¹co. Nasze zainteresowanie najbli¿szych tygodniach znajdowaæ siê bêdzie program internetowy 
losem pracowników nie ustaje w momencie zakoñczenia sporu daj¹cy dostêp ka¿demu klientowi do informacji na temat etapu, w 
zbiorowego. Czêsto póŸniej pracodawcy stosuj¹ represje wobec jakim znajduje siê jego sprawa. W programie tym udostêpnione bêd¹ 
zwi¹zkowców. Najdalej id¹c¹ konsekwencj¹ jest z pewnoœci¹ tak¿e opinie prawne dotychczas sporz¹dzone przez Kancelariê oraz 
rozwi¹zanie stosunku pracy na mocy art. 52 § 1 Kodeksu pracy, wzory u¿ytecznych pism. Kancelaria nasza zamierza nadto uruchomiæ 
podczas gdy albo nie istniej¹ podstawy prawne do zastosowania us³ugê aktywnej “na ¿ywo” wspó³pracy z prawnikiem. Liczymy na 
przepisu tego artyku³u, albo podstawy te s¹ wykreowane przez Pañstwa udzia³ w naszych przedsiêwziêciach. 

kancelaria@kancelarianova.pl

www.kancelarianova.pl

przedstawiciele dwóch zwi¹zków zawodowych stanowczo 
przeciwstawili siê naszej propozycji. Pozosta³o pytanie - dlaczego? 

Odk¹d nasza dru¿yna koszykarska Turowa zdoby³a Czy ich zwi¹zkowcy nie interesuj¹ siê koszykówk¹? A mo¿e 
wicemistrzostwo ekstraligi, zainteresowanie tym wykorzystuj¹ dofinansowanie z ZFŒS na wyjazdy do operetki, do 
sportem wœród pracowników kopalni, (choæ nigdy teatru, na Bielany itd. Kultura wa¿niejsza od sportu? Byæ mo¿e. 

m a ³ e  n i e  b y ³ o )  z n a c z ¹ c o  w z r o s ³ o .  Turystyka chyba równie¿, bo g³ównie tam przeznacza siê œrodki z 
Wzrost zainteresowania przyczyni³ siê do ZFŒS. A przecie¿ walczymy by by³o po równo….
systematycznych prób podwy¿szania cen W dniu 20.08.2008r zwi¹zek nasz wyst¹pi³ z pismem do 

karnetów (przyk³ad ubieg³oroczny). Równie¿ i prezesa KS Turów P. Piotra Waœniewskiego o nie podwy¿szanie cen 
w tym roku „cena wyjœciowa” karnetu karnetów dla pracowników Turowa w sezonie 2008/2009. Tu¿ przed 
przedstawiona Zarz¹dowi i zwi¹zkom drukiem naszego biuletynu dowiedzieliœmy siê, ¿e przychyli³ siê on do 
zawodowym przez KS. Turów wynosi³a 50% naszej proœby uznaj¹c nasz¹ argumentacjê za s³uszn¹. Dziêkujemy. Po 

wiêcej ni¿ cena karnetu na sezon 2007/2008. Rozumiemy, ¿e za jakoœæ raz kolejny rozs¹dek zwyciê¿y³. Odwdziêczymy siê dobrym 
trzeba p³aciæ ale… kibicowaniem.

W dniu 19 sierpnia b.r. na spotkaniu zwi¹zków zawodowych 
dzia³aj¹cych w kopalni z Zarz¹dem, zwi¹zek nasz zaproponowa³ 
wykorzystanie dofinansowania z Zak³adowego Funduszu 
Œwiadczeñ Socjalnych do karnetów i zmniejszenie tym samym 
kosztów ich zakupu dla pracownika o 50% - jakakolwiek cena nie 
zosta³aby wynegocjowana z Klubem Sportowym Turów. Niestety 

Karnety - za ile w tym sezonie?

AKTUALNE CENY KARNETÓW:
Sektor A/F - 220z³; sektor B/E rz¹d I, II, III - 300 z³;
Sektor B/E rz¹d IV, V, VI - 250 z³; sektor IV - 250 z³

karnety stoj¹ce - 150 z³
Sprzeda¿ karnetów odbywaæ siê bêdzie na Sali Wyp³at

w dniach 8 i 10 wrzeœnia br. w godz. 6.00 - 14.00

W obronie pracowników



Na “pi¹tej” bez zmian
Ponad rok min¹³ odk¹d s³u¿by kopalniane rozebra³y 

wiatê – przystanek autobusowy na pochylni V. 
Jak pisaliœmy w 17 numerze naszego Biuletynu z czerwca 

2007 r ZSiP wyda³ polecenie zabudowy rozebranej podczas prac 
remontowych œciany bocznej wiaty przystankowej. Zalecenie to 
zosta³o przyjête do realizacji przez Prezesa BOT KWB Turów S.A. i 
wówczas przez nadgorliwoœæ rozebrano ca³¹ wiatê i postawiono w jej 
miejsce trzy kabiny przystankowe. W ten sposób nie poprawiono 
warunków dla za³ogi, lecz wrêcz je pogorszono. Jak pisaliœmy 
wówczas:. „dzia³ania w celu poprawy tego stanu zosta³y ju¿ podjête i 
polegaæ bêd¹ na doraŸnym postawieniu dodatkowych kabin 
przystankowych. Kolejnym elementem bêdzie uporz¹dkowanie placu 
zgodnie z wymogami tj. wytyczenie stanowisk dla autobusów i przy 
tych stanowiskach zabudowê miejsc dla oczekuj¹cych”.

C o  d z i œ  
s³ychaæ na pochylni V? 
O t ó ¿  d o s t a w i o n o  
pracownikom dwie 
n o w e  b u d k i  
przystankowe. Razem 
maj¹ a¿ piêæ!. Brudne, 
nigdy nie sprz¹tane. Ale 
nie o to w sumie 
c h o d z i …  S ¹  o n e  
zupe³nie nieu¿yteczne. 
Podczas opadów – 
woda zbiera siê pod 
nogami oczekuj¹cych, podczas s³oñca brak cienia i duchota 
uniemo¿liwia oczekiwanie (czêsto do 40 minut) na autobus. Ró¿a 
wiatrów te¿ nie jest pomyœlna bo najczêœciej wieje z po³udniowego- 
zachodu – czyli na wprost przystanków. Czy ¿yjemy w œwiecie 
prowizorek? Nowoczesna firma PGE, która dba o pracowników i swój 
wizerunek? A mo¿e tylko tam gdzie to widaæ? V pochylnia jest daleko. 
Bli¿ej dyrekcji odnawiany budynek BHP oraz Zak³adowy Oœrodek 
Przetwarzania Danych. Cztery s³upki, dach i parê ³awek to du¿e 
wymagania? Pozostaje dodaæ, ¿e najd³u¿ej na autobus oczekuj¹ 
pracownicy z systemu czterobrygadowego. Dyrekcja w tym czasie 
jest ju¿ dawno w domu….

Trwaj¹ negocjacje p³acowe!

Pó³metek blisko

Mieliœmy racjê!!!

W zwi¹zku z pismem wystosowanym przez nasz¹ komisjê 
zak³adow¹ do Prezesa PGE KWB Turów S.A. dotycz¹cym 
podwy¿szenia wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ w 2008r /poprzedni 
biuletyn/ informujemy, ¿e Zarz¹d  wyst¹pi³ z propozycj¹ 
podwy¿szenia wskaŸnika o 3,1% , który wówczas w skali ca³ego roku 
wyniós³ by 11,5%.
 W chwili obecnej  negocjacje trwaj¹ dalej w stosunku co do 
wielkoœci oraz  sposobu rozdysponowania wynegocjowanych 
œrodków.
 Zarz¹d bardziej przychyla siê na jednorazowe wyp³aty 
wy¿szych premii w kolejnych miesi¹cach argumentuj¹c  
wykorzystaniem wskaŸnika za rok nastêpny i mo¿liwoœci¹  
doprowadzenia do sytuacji, w której mo¿emy siê znaleŸæ bez 
podwy¿ek w  2009 r. 

Na pó³metku rz¹dów o krótki wywiad poprosiliœmy 
Burmistrza MiG Bogatynia Pana Andrzeja 
Grzmielewicza.
Red.: Minie nied³ugo dwa lata odk¹d piastuje Pan 
urz¹d Burmistrza.. Co przez ten czas uda³o siê zrobiæ w 
mieœcie a co jest bliskie realizacji? Co chcia³by Pan 

przekazaæ cz³onkom “Solidarnoœci”, do której równie¿ i Pan nale¿y?
Co Pana najbardziej zawiod³o w tym okresie?

Jak siê dowiedzieliœmy bezpoœrednio u Ÿród³a 
byæ mo¿e ju¿ wkrótce nowobudowane rondo przy 
ul. S³owiañskiej - Andersa w Zgorzelcu bêdzie 
nazwane rondem “Solidarnoœci”. O kilka s³ów w 
tym temacie poprosiliœmy Burmistrza Miasta 
Zgorzelec Rafa³a Gronicza.
Red.:  Panie Burmistrzu, sk¹d taki pomys³?

R.G.: Solidarnoœæ cieszy siê coraz wiêkszym zaufaniem wœród 
spo³eczeñstwa. Na wizytach w kopalni czy elektrowni wielokrotnie 
podczas luŸnych rozmów z przedstawicielami dwóch najwiêkszych 
Komisji Zak³adowych na tym terenie zwracali oni uwagê na brak w 
Zgorzelcu miejsca, które nazw¹ “Solidarnoœæ” upamiêtnia³o by 
wszystkich, którzy w latach 80-tych walczyli o wolnoœæ i demokracjê w 
szeregach wolnych zwi¹zków zawodowych i niejednokrotnie 
przyp³acili to zdrowiem lub nawet ¿yciem. Bezpoœrednia bliskoœæ 
pomnika naszego wielkiego rodaka Jana Paw³a II, który zawsze 
uto¿samia³ siê z “Solidarnoœci¹” tym bardziej wskazuje na to by to 
najbli¿sze rondo to nazwaæ rondem “Solidarnoœci”. Poza tym jest to 
g³ówna brama wjazdowa do Zgorzelca, która powinna byæ jego 
wizytówk¹. Myœl¹, ¿e nazwa bêdzie siê kojarzyæ odwiedzaj¹cym nasze 
miasto lub tylko przeje¿d¿aj¹cym przez nie zawsze dobrze i choæ przez 
moment przypomni o tamtych czasach i ludziach.
Red.: Na jakim etapie znajduje siê  realizacja tego pomys³u?
R.G.: Parê dni temu otrzymaliœmy zgodê w³aœciciela drogi czyli 
Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei we Wroc³awiu na nazwanie ronda  
rondem “Solidarnoœci”. Nastêpnie przed³o¿y³em odpowiedni projekt 
uchwa³y Radzie Miasta Zgorzelec, która na Sesji w dniu 3 wrzeœnia 
podejmie uchwa³ê w tej sprawie. Po zakoñczeniu prac budowlanych, 
pod koniec miesi¹ca wrzeœnia nast¹pi uroczyste otwarcie ronda na 
które ju¿ dziœ wszystkich cz³onków “Solidarnoœci” oraz mieszkañców 
Zgorzelca  zapraszam.

Po ostatnim posiedzeniu Zespo³u Trójstronnego d.s.  Bran¿y 
Wêgla Brunatnego, któremu wspó³przewodniczy Przewodnicz¹cy z 
Kopalnianej Solidarnoœci, jednoznacznie zosta³o ukazane zagro¿enie 
redukcji na konwertowanych akcjach w spó³kach grupy BOT. Z 
tego te¿ powodu powsta³ zespó³ maj¹cy wypracowaæ rozwi¹zanie 
powy¿szego problemu. Z kopalni Turów do prac w zespole wybrano 
Przewodnicz¹cego NSZZ “S” W. Ilnickiego, Prezesa PGE KWB 
Turów S.A. S. ̄ uka oraz Przewodnicz¹cy NZZG.

Z naszej strony mo¿emy tylko powiedzieæ, ¿e niestety ale 
mieliœmy racjê!!! Poniewa¿ ju¿ w ubieg³ym roku sygnalizowaliœmy 
zagro¿enie w piœmie Przewodnicz¹cego NSZZ Solidarnoœæ BOT 
KWB Turów S.A. do Ministra Skarbu Pañstwa. W piœmie wskazujemy, 
¿e ...z wy³¹czeniem Spó³ek konsolidowanych na BOT GiE  S.A., akcje 
pozosta³ych, wchodz¹cych do PGE Spó³ek konsolidowanych 
podlegaj¹ce regulacji Ustawy zosta³y wniesione przez Skarb Pañstwa 
na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Spó³ek konsoliduj¹cych w 
wysokoœci 85% kapita³u zak³adowego spó³ek konsolidowanych. W 
Spó³kach konsolidowanych na BOT GiE S.A. Skarb Pañstwa wniós³ 
69% akcji w kapitale zak³adowym tych Spó³ek, co stanowi istotny 
element przy obliczaniu udzia³u akcji podlegaj¹cych konwersji na 
akcje BOT GiE S.A. W obecnym stanie prawnym i faktycznym redukcja 
zamiany akcji uprawnionych pracowników i akcjonariuszy bêdzie siê 
kszta³towaæ na poziomie 23%, natomiast po wniesieniu przez Skarb 
Pañstwa resztówek w wysokoœci 15% akcji spó³ek konsolidowanych na 
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego BOT  GiE S.A. redukcja wyniesie 
nieca³e 4%, co potwierdzaj¹ analizy. Wobec powy¿szego, w celu 
równego traktowania uprawnionych pracowników i akcjonariuszy 
wszystkich spó³ek nale¿¹cych do jednej grupy kapita³owej tworzonej 
przez PSE S.A. oraz zminimalizowania redukcji akcji podlegaj¹cych 
konwersji, wnoszê o podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Spó³ki 
konsoliduj¹cej BOT GiE S.A. poprzez wniesienie przez Skarb Pañstwa 
aportu, na który sk³adaj¹ siê tzw. resztówki - 15% akcji spó³ek 
konsolidowanych. 

Na powy¿ej cytowane pismo i na potwierdzenie naszych 
obaw otrzymaliœmy odpowiedŸ z Ministerstwa i obietnicê rozwi¹zania 
problemu.
...Uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Skarbu Pañstwa dostrzega 
potrzebê dokonania wniesienia mniejszoœciowych pakietów akcji 
spó³ek z grupy BOT, których jest w³aœcicielem i prowadzi prace 
zwi¹zane z przeprowadzeniem ww. operacji. Procedura wniesienia ww. 
akcji do spó³ki BOT GiE S.A. bêdzie wymaga³a zgody Rady Ministrów. 
W zwi¹zku z powy¿szym informujê, i¿ stosowne decyzje w 
przedmiotowej sprawie powinny zapaœæ w najbli¿szym czasie.

Nied³ugo minie rok od wskazania problemu i niestety ale 
nie zosta³ on rozwi¹zany do dnia dzisiejszego.....

opr. M.D.

Zgorzelec zas³uguje na “Solidarnoœæ”

opr. M.D.



Porady prawne
Informujemy, ¿e 9 oraz 30 wrzeœnia 2008 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 Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy PGE 
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 
Zak³adowej NSZZ “S” przy PGE KWB Turów S.A.  Nak³ad 1200 egz. Nr 
zamkniêto dn. 27.08.2008r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

Wybór otwartego funduszu emerytalnego to 
wa¿na decyzja. Fundusz bêdzie zarz¹dza³ naszymi 
sk³adkami przez kilkadziesi¹t lat. Doœwiadczenie 
akcjonariusza w zarz¹dzaniu pieniêdzmi na du¿y wp³yw 
na to, jakie fundusz osi¹gnie wyniki inwestycyjne.

NASZ AKCJONARIUSZ PKO BP S.A. TO 
DOŒWIADCZONY UCZESTNIK RYNKU 

FINANSOWEGO, ZNANY OD PONAD 90 LAT

Warto te¿ braæ pod uwagê dostêpnoœæ funduszu. £atwoœæ 
uzyskania informacji o stanie rachunku emerytalnego, lub 
skorygowania danych osobowych to bardzo wa¿ne 
zagadnienia.

 oferuje swoim klientom szerok¹ gamê 
mo¿liwoœci dostêpu do informacji, o tym co dzieje siê 
na ich kontach.

 - wiele mo¿liwoœci, ³atwy dostêp do informacji.

Bankowy OFE

- Infolinia, 
- strona internetowa, 

- SMS, 
- poczta elektroniczna, 

- SMS g³osowy

Od 9 lat zajmujemy siê profesjonaln¹ obs³ug¹ klientów, w tym 
tak¿e problematyk¹ braku sk³adek przelewanych z ZUS do 
OFE. Razem z Pañstwem sprawdzimy systematycznoœæ 
przelewanych sk³adek, a jeœli wyst¹pi¹ braki, pomo¿emy w 
przekazaniu ich z ZUS-u na Pañstwa konto w OFE. Odpowiemy 
równie¿ na wszelkie Pañstwa pytania zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ 
funduszy.

510 168 393
BEZPOŒREDNI KONTAKT Z KONSULTANTEM: 

JAK WYBRAÆ OFE ?Na grzyby we wrzeœniu
Cz³onków zwi¹zku informujemy 

o organizowanych w dniach 20 oraz 27 
wrzeœnia 

.  K o s z t  w y j a z d u  
(ubezpieczenie + transport) 10 z³. Zapisy od 
dnia 1 wrzeœnia w biurze Komisji 
Miêdzyzak³adowej w budynku dyrekcji. 
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr 
telefonu 075 773 6170.

wyjazdach rekreacyjnych na 
g r z y b o b r a n i e

 Wszystkim pracownikom, których dzieci 
wypoczywa³y na zorganizowanych wyjazdach letnich 
przypominamy, ¿e od dnia 25 sierpnia br. w biurze Komisji 
Zak³adowej mo¿na odebraæ dofinansowanie do 
wypoczynku letniego dla dzieci pracowników - cz³onków 
zwi¹zku, które wypoczywa³y na obozach, koloniach b¹dŸ 
wczasach wraz z rodzicami w wysokoœci 60 z³ na ka¿de 
dziecko. W przypadku przynale¿noœci do naszego zwi¹zku 
obojga rodziców dofinansowanie przys³uguje ka¿demu z 
nich.

Dofinansowania do wypoczynku

Wysokoœæ œwiadczeñ statutowych i innych 
zasi³ków NSZZ  “Solidarnoœæ” przy PGE 

KWB Turów S.A. 

Zasi³ki statutowe

 

Inne zasi³ki

Ponadto 

- z tytu³u urodzenia dziecka: ..........................300 z³;
- z tytu³u zgonu cz³onka rodziny: ...................200 z³; 
- z tytu³u zgonu cz³onka zwi¹zku: ..................600 z³.

- odprawa emerytalna (sta¿ 2 - 6 lat): .............400 z³;  
- odprawa emerytalna (sta¿ 6 - 12 lat): ........... 500z³;
- odprawa emerytalna (sta¿ powy¿ej 12 lat): . 600z³;
- odprawa rentowa: .......50% odprawy emerytalnej
- zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego: ..................380 z³;
- dofinansowanie imprezy oddzia³owej: ...........50 z³;
- wi¹zanka pogrzebowa: do .............................150 z³;

Dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego dla 

dzieci pracowników - cz³onków zwi¹zku (max. 2 razy w 

roku: raz w miesi¹cach letnich i raz w miesi¹cach 

zimowych) w wysokoœci 60 z³ na ka¿de dziecko. W 

przypadku przynale¿noœci do naszego zwi¹zku obojga 

rodziców dofinansowanie przys³uguje ka¿demu z nich.


