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Do u¿ytku wewnêtrznego

14 kwietnia z³o¿yliœmy ho³d tragicznie zmar³emu 
Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu i jego ¿onie, pierwszej 
damie R.P. Marii Kaczyñskiej. Dwa autokary pe³ne ludzi 
zorganizowane w tak krótkim czasie œwiadcz¹ o powszechnym 
szacunku do urzêdu Prezydenta i woli odczuwania ¿a³oby 
narodowej oraz prze¿ywania tej tragedii g³êboko, razem w 
zadumie.

¯al, pokora, smutek. To najczêstsza reakcja ludzi 
zgromadzonych przed pa³acem Prezydenckim. Oczekuj¹cych w 
kilkugodzinnej kolejce po to aby oddaæ ho³d i po¿egnaæ Swojego 
Prezydenta i jego ma³¿onkê. Ludzi, których po³¹czy³o przede 
wszystkim to, ¿e w tragicznych dniach chc¹ byæ razem, czuj¹ siê 
Polakami i uwa¿aj¹, ¿e Œ.P. Prezydent RP. Lech Kaczyñski by³ 
wielkim Patriot¹, mê¿em stanu i przede wszystkim uczciwym, 
dobrym cz³owiekiem.

Wraz ze sztandarem, jako jedni z pierwszych górników 
pojawiliœmy siê na placu przed pa³acem Prezydenckim ok. godz. 9 
rano. Szukaj¹c koñca zakrêconej kilkakrotnie kolejki powitani 
zostaliœmy brawami od osób oczekuj¹cych na swoje ostatnie 
spotkanie z par¹ Prezydenck¹. ¯adne s³owa nie odzwierciedl¹ tego 
co czuje wtedy cz³owiek, któremu inni wyra¿aj¹ szacunek i dziêkuj¹ 
w ten sposób za to, ¿e jest z nimi, razem w takiej sytuacji i w takich a 
nie innych pogl¹dach. Oczekuj¹c w dziewiêciogodzinnej 
kolejce na ostatnie spotkanie, rozmawialiœmy z przypadkowymi 
ludŸmi z poœród kilkudziesiêcio-tysiêcznej grupy oczekuj¹cych, 
wymienialiœmy opinie, pogl¹dy i wszêdzie w ka¿dej z tych rozmów 
emancypowa³ spokój, szacunek, pojednanie i dobre s³owo. Bez 
ró¿nic, klas politycznych, zwi¹zkowych, wyznañ czy narodowoœci. 
W tamtej chwili tam na placu BYLIŒMY PO PROSTU RAZEM, 
wspólnie w obliczu tej tragedii. Choæ nikt o tym g³oœno nie mówi³,  
to potrzebowaliœmy przekonania, ¿e potrafimy siê jednoczyæ w 
trudnych chwilach. Zobaczyæ to na w³asne oczy. ̄ adne s³owa pisane 
nie odzwierciedl¹ równie¿ tego co ka¿dy z nas czu³ i myœla³ ju¿ tam 
na miejscu, u kresu, przed trumnami, sk³adaj¹c ho³d poleg³ym na 
s³u¿bie dla Ojczyzny. Zapomina siê na chwilê o zmêczeniu i trudach 
podró¿y. Jak najd³u¿ej chce siê zapamiêtaæ tragiczny obraz Sali 
Kolumnowej Prezydenckiego Pa³acu. Po to by w patriotyŸmie 
przekazywaæ go dalej, nastêpnym pokoleniom, tworz¹c historiê 
naszej Rzeczypospolitej.

.

Po¿egnaliœmy Prezydenta...Po¿egnaliœmy Prezydenta...Po¿egnaliœmy Prezydenta...

Górnicy z “Turowa” od daj¹ ho³d tragicznie zmar³e j parze prezydenckiej.

M.D.
CZEŒÆ ICH PAMIÊCI...CZEŒÆ ICH PAMIÊCI...CZEŒÆ ICH PAMIÊCI...

W ostatnim okresie otrzymujemy plany, koncepcje, 
tabele i wykresy dotycz¹ce reorganizacji poszczególnych 
obszarów dzia³alnoœci w Spó³ce.

Rozpoczêto od spraw dotycz¹cych nas w mniejszym 
stopniu czyli od planów reorganizacji aktywów medycznych. W tym 
wypadku zorganizowano spotkanie, na którym przedstawiono 
zamierzenia i przeprowadzono merytoryczn¹ dyskusjê w temacie. 
Kolejne koncepcje dotycz¹ obszaru niewydzielonego - hotele i 
oœrodki wypoczynkowe, ochrona mienia i us³ug czystoœci oraz 
reorganizacja obszaru transportowego. Nasuwa siê nieodparte 
wra¿enie, ¿e ktoœ chce zarobiæ na nas niez³¹ kasê...

Poni¿ej publikujemy stanowisko Komisji Zak³adowej z 
dnia 13 maja 2010 r. kierowane do Zarz¹du PGE KWB Turów S.A. 
w powy¿szych sprawach.

W odpowiedzi na pismo DA/1616/10 z dnia 26.04.2010 r. w 
sprawie reorganizacji obszaru transportowego w GK PGE oraz 
obszarów niewydzielonych – hotele i oœrodki wypoczynkowe, 
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy PGE KWB Turów 
S.A. informuje, ¿e nie wyra¿a zgody na wszelkie próby wydzielania 
jakiegokolwiek obszaru dzia³alnoœci ze struktur PGE KWB TURÓW 
S.A. Stwierdzamy równie¿, ¿e przekazane pismem DA/1616/10 
za³¹czniki s¹ zbyt ogólnikowe i ma³o czytelne.

Zwracamy uwagê, ¿e w sprawach, które zawiera za³¹cznik 
nr 2 dotycz¹cy koncepcji dla hoteli i oœrodków wypoczynkowych 
organizacje zwi¹zkowe PGE KWB Turów S.A. w dniu 4.03.2010 r. 
wystosowa³y pismo, na które do dnia dzisiejszego nie otrzyma³y 
odpowiedzi.

W stosunku do dzia³alnoœci transportowej stwierdzamy, ¿e 
dowóz ludzi na stanowiska pracy jest jednym z nieroz³¹cznych 
elementów procesu technologicznego. W zwi¹zku z powy¿szym 
ka¿dorazowa próba przerwania jednego z tych elementów ³¹czy siê z 
powa¿nymi konsekwencjami dla organizacji pracy w kopalni, a brak 
analizy ekonomicznej wskazuje ryzyko zwiêkszenia kosztów ww. 
dzia³alnoœci.

NIE przeciwko wydzielaniu...NIE przeciwko wydzielaniu...

M.D.

Podpisano porozumieniePodpisano porozumienie
Po negocjacjach trwaj¹cych od lutego, strona spo³eczna w 

dniu 19.05.2010 r. podpisa³a z pracodawc¹ porozumienie w sprawie 
ustalenia przyrostu miesiêcznego wynagrodzenia w Spó³ce w 2010r.
Poni¿ej komunikat z negocjacji.

NZZG  - Henryk Wielec
NSZZ”S”  - Wojciech Ilnicki Za Zarz¹d
NSZZ”S” 80 -Piotr Kubiœ           PREZES ZARZ¥DU
ZZ “Kadra” - mgr in¿. Mieczys³aw Krupiñski         mgr in¿. Stanis³aw ̄ uk
ZZP - Damian Jaworski

W dniu 19.05.2010 r. Zarz¹d PGE KWB Turów S.A. 
oraz przedstawiciele Zwi¹zków Zawodowych, 
bior¹c pod uwagê sytuacjê ekonomiczn¹ oraz 
mo¿liwoœci finansowe spó³ki zawarli Porozumienie 
o realizacji wzrostu miesiêcznego przeciêtnego 
wynagrodzenia w 2010 r.
Wzrost wynagrodzeñ realizowany bêdzie poprzez 
wzrost tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego 
oraz indywidualne przeszeregowania pracowników.

KOMUNIKAT DO ZA£OGI

PGE KWB Turów S.A.
59-916 Bogatynia 3
Tel.: (+48 75) 773 52 00
Faks: (+48 75) 773 30 00

podpisy:



a tematem wiod¹cym nie jest energetyka.
W trakcie obrad Delegaci wybrali Przewodnicz¹cego 

SKGWB, którym zosta³ kol. Wojciech Ilnicki – Przew. Zak³adowej 
W dniach 13-15 maja 2010r w Oœrodku Wczasów Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ „S” przy PGE KWB Turów S.A., 

Rodzinnych "Turów" we Wieleniu odby³o siê Sprowozdawczo – który otrzyma³ poparcie wszystkich 44 g³osuj¹cych delegatów oraz 
Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Radê Sekcji w sk³adzie: Piotr Grzegorczyk, Roman Wawrzyniak, 
Wêgla Brunatnego NSZZ "Solidarnoœæ". Witold K³osowiak, - KWB "Konin" S.A., Marek Do³kowski - PGE 

Nasz zwi¹zek reprezentowa³o 16 osób. Oprócz "Turowa" w KWB Turów S.A., Zdzis³aw Gadomski - KWB "Adamów" S.A., Adam 
sk³ad Sekcji wchodz¹ przedstawiciele PGE KWB Be³chatów S.A., Guzy - "Kopex" Famago S.A., Zbigniew Matyœkiewicz, Witold 
KWB "Konin" S.A., KWB "Adamów" S.A., Kopex "Famago" Sp. z Poszwiñski- PGE KWB Be³chatów S.A., Tadeusz Kurkowiak- 
o.o., "Fugo" S.A., "Poltegor Instytut" S.A. - razem 48 delegatów. "Poltegor" Instytut, Jerzy Kolaœniewski- "Fugo" Konin.

Zebranie swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili Przewodnicz¹cy Delegatami na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki zostali 
Sekretari atu  Górnic twa  i Energe tyk i Kazimierz Grajcarek, Zdzis³aw Boksa, Adam Guzy, Wojciech Ilnicki, Tadeusz Kurkowiak, 
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarnoœæ" Maciej Pio tr Grzegorczyk,  Jer zy Kolaœn iewski . Wybrano  równie¿ 
Jankowski, Prezes Porozumienia Producentów Wêgla Brunatnego i piêcioosobow¹ Komisjê Rewizyjn¹  w sk³adzie: Adam No¿ewski, - 
jednoczeœnie Prezes PGE KWB Turów S.A. Stanis³aw ¯uk. Ze strony KWB "Konin" S.A., Andrzej Oszust, Henryk Kulak - PGE KWB 
prawnej nad obradami czuwa³a kancelaria prawna Krzysztof Nowicki, Turów S.A., Tomasz Majewski – Fugo S.A., Waldemar Stawowczyk – 
£ukasz Wereszczyñski Spó³ka Partnerska Radców Prawnych. PGE KWB Be³chatów S.A.

Przewodnicz¹cym zebrania zosta³ Zbigniew Holinka a 
wiceprzewodnicz¹cym Zdzis³aw Boksa - przewodnicz¹cy Sekcji 
mijaj¹cej kadencji. Zebranie mia³o charakter wyborczy. Wybierano 
w³adzê na kolejne cztery lata. W trakcie przeprowadzania wyborów 
g³os zabierali zaproszeni goœcie:
Maciej Jankowski - na wstêpie pozdrowi³ górników od 
Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej Janusza Œniadka. W swoim 
wyst¹pieniu przedstawi³ krótko program obchodów XXX rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarnoœæ” i jednoczeœnie zaprosi³ wszystkich 
cz³onków zwi¹zku do uczestniczenia w obchodach rocznicowych. 
Omówi³ tak¿e coraz trudniejsz¹ sytuacjê pracowników w Polsce, 
problemy zwi¹zkowców w zak³adach i narastaj¹ce rozwarstwienie 
spo³eczne.
Kazimierz Grajcarek, który podziêkowa³ Przewodnicz¹cemu oraz 
wszystkim delegatom za poœwiêcenie i pracê na rzecz Sekcji, 
przypomnia³, ¿e praca w zwi¹zku to pewien rodzaj "s³u¿by", na któr¹ 
jeœli ju¿ ktoœ siê decyduje to powinien robiæ to solidnie i rzetelnie. W czasie obrad przyjêto szereg uchwa³, wniosków i 

Wystosowa³ proœbê do delegatów SKGWB jako od wielu lat stanowisk. Do najwa¿niejszych nale¿¹: - wniosek do Komisji Krajowej 
doœwiadczonych zwi¹zkowców by kandydowali na Zjazd Krajowy a o zwo³anie do koñca 2011 roku Statutowego Zjazdu Delegatów, 
nastêpnie do Komisji Krajowej by mieæ tam swoich reprezentantów którego zadaniem bêdzie opracowanie nowego Statutu Zwi¹zku,
jako bran¿a wêgla brunatnego. Zaapelowa³ by d¹¿yæ do zmian w - stanowisko kierowane do Ministra Skarbu Pañstwa RP z wnioskiem o 
Statucie zwi¹zku, który nale¿a³oby dostosowaæ do obecnych podjêcie wszelkich  mo¿liwych dzia³añ maj¹cych na celu 
standardów. Jako jeden z priorytetów tej kadencji okreœli³ walkê na zabezpieczenie praw pracowniczych przed prywatyzacj¹ kopalñ w 
rzecz zachowania emerytur górniczych, wprowadzenie odpowiednio Koninie i Adamowie. W finale doprowadzi³oby to do podpisania 
konsultowanych z bran¿¹ zmian w prawie geologiczno – górniczym. pakietu spo³ecznego z inwestorem maj¹cym nabyæ akcje w/w. kopalñ,
Poinformowa³ równie¿ o pomyœle wprowadzenia w Polsce tzw. - stanowisko jednoznacznie popieraj¹ce w dzia³aniu Spo³eczn¹ Radê 
kiosków internetowych, czyli wolnostoj¹cych punktów informacji Konsultacyjn¹ BWB z dn. 10.05.2010 r. dotycz¹ce naszej Umowy 
internetowej, w których ka¿dy cz³onek zwi¹zku na bie¿¹co bêdzie mia³ Gwarancyjnej. Naruszenie uzgodnieñ podpisanych 15 grudnia 2009 r. 
dostêp do informacji dotycz¹cej zwi¹zku i ka¿dej komisji zak³adowej. wpisuje siê w kontynuowan¹ przez PGE S.A. politykê konfrontacji ze 
Na zakoñczenie poprosi³ o wsparcie w wyborach Prezydenckich stron¹ spo³eczn¹ i stanowi ra¿¹cy przyk³ad ³amania zawartych i ju¿ 
kandydata Jaros³awa Kaczyñskiego jako gwaranta dialogu obowi¹zuj¹cych porozumieñ. Jednoczeœnie jest wyrazem z³ej woli w 
spo³ecznego ze stron¹ zwi¹zkow¹. prowadzeniu negocjacji i nie mo¿e byæ potraktowane inaczej, jak 
Stanis³aw ¯uk skupi³ siê w swoim wyst¹pieniu na sprawach dialogu próba przerwania tocz¹cego siê dialogu spo³ecznego.
spo³ecznego pracodawców z organizacjami zwi¹zkowymi. Nastêpnie Przyjêta przez zwi¹zki zawodowe œcie¿ka dojœcia  do 
przedstawi³ funkcjonowanie bran¿y wêgla brunatnego na tle ca³ego podpisania ju¿ parafowanego Porozumienia – Umowy Gwarancyjnej 
sektora elektro-energetycznego. Niestety 2009 rok by³ jednym z obejmuj¹ca wszystkie prawem dozwolone œrodki, ze strajkiem 
najgorszych lat dla bran¿y. Wydobyto 57 mln. ton wêgla czyli o oko³o w³¹cznie, znalaz³o pe³ne poparcie WZD Sekcji Krajowej Górnictwa 
2,5 mln. ton mniej ni¿ rok wczeœniej. W samym KWB „Turów” S.A. Wêgla Brunatnego NSZZ „Solidarnoœæ”
wydobycie spad³o o oko³o 10%. Spad³o równie¿ zatrudnienie w Po zakoñczeniu Zebrania delegaci do póŸnych godzin 
bran¿y. W 2004 r.  W  zrzeszonych  zak³adach  pracowa³o  ok. 21 tys. wieczornych, korzystali z goœcinnoœci oœrodka we Wieleniu i ju¿ mniej 
ludzi, dziœ niespe³na 17 tys. Osi¹gniêciem ostatnich lat jest powo³anie oficjalnie dyskutowali wymieniaj¹c pogl¹dy na temat sytuacji w 
Zespo³u Trójstronnego Bran¿y Wêgla Brunatnego gdzie wreszcie poszczególnych Spó³kach oraz Komisjach Zak³adowych.
omawia siê, konsultuje i uzgadnia sprawy dotycz¹ce wêgla brunatnego 

Wojciech Ilnicki przewodnicz¹cym
Solidarnoœci Wêgla Brunatnego

Wojciech Ilnicki przewodnicz¹cym
Solidarnoœci Wêgla Brunatnego

Delegaci kopalnianej “Solidarnoœci” podczas obrad Sekcji.

M.D.

www.soltur.eu www.soltur.eu 

M.D.

elektroniczn¹ wszystkim chêtnym cz³onkom zwi¹zku najœwie¿szych 
W miesi¹cu maju nasza Komisja Zak³adowa uruchomi³a wiadomoœci, og³oszeñ, biuletynów i innych informacji zwi¹zanych z 

now¹ stronê internetow¹ pod adresem www.soltur.eu. dzia³alnoœci¹ naszego zwi¹zku. Wszystkich zainteresowanych 
Tym samym po 12 latach dzia³alnoœci stara strona i adres otrzymywaniem t¹ drog¹ wiadomoœci zapraszamy do biura Komisji 

przesta³y funkcjonowaæ. Wiêkszoœæ materia³ów archiwalnych oraz /budynek dyrekcji pok.119 lub tel. 6170/ w celu dok³adniejszych 
biuletyny informacyjne zosta³y przeniesione do archiwum nowej informacji. Za pomoc w uruchomieniu strony i obs³ugê serdecznie 
strony.  Zapraszamy wszystkich do czêstych odwiedzin, gdy¿ staramy dziêkujemy kol. Piotrowi Jara z oddz. PR.
siê by wiadomoœci, galeria i artyku³y na stronie by³y jak najczêœciej, na 
bie¿¹co uaktualniane. Jedn¹ z nowoœci jest TV “Solidarnoœæ” i e-
biuletyn. Na chwilê obecn¹ email kopalnianej “Solidarnoœci” pozostaje 
bez zmian:  soltur@poczta.onet.pl.

Od  niedawna rozpoczêliœmy równie¿ akcjê wysy³ania drog¹ 



Wycieczka do Pary¿aWycieczka do Pary¿a
 W dniach 4-9.05.2010 r. uczestniczyliœmy w 50-cio 
osobowej grupie w wycieczce do Pary¿a zorganizowanej przez 
NSZZ „Solidarnoœæ”.

Przez trzy dni intensywnie zwiedzaliœmy najs³ynniejsze 
miejsca w stolicy Francji m.in. Koœció³ St. Germain des Pres, Panteon, 
Sorbonê, Dzielnicê £aciñsk¹, wyspê Cite, Pa³ac Sprawiedliwoœci, 
Katedrê Notre Dame, Ratusz Hotel de Ville, Centrum Pompidou, Les 
Halles, £uk Triumfalny, Pola Elizejskie, wie¿ê Eiffel’a, Szko³ê 
Wojskow¹, Pa³ac Inwalidów, Cmentarz Pere Lachaise (miejsce 
pochówku m.in. Fryderyka Chopina, Jima Mirrisona, Edith Piaf, 
Oscara Wilde, Honore de Balzaka), Luwr i Wersal z przewodnikiem, 
Operê Garnier, Bazylikê Saint Denis, Bazylikê Sacre Coeur i dzielnicê 
Montmartre, kabaret Moulin Rouge.

Uroki nocnego wizerunku Pary¿a mogliœmy podziwiaæ 
p³yn¹c wycieczkowym statkiem po Sekwanie. Wra¿enia z piêknej 
stolicy Francji pozwala³y zapomnieæ o trudzie i zmêczeniu 
wynikaj¹cym z tempa zwiedzania. Po ka¿dym dniu wracaliœmy ok. 
pó³nocy do miejsca zakwaterowania, którym by³ dobrej klasy hotel 
sieci Campanile w celu regeneracji si³ i wypoczynku. Po Pary¿u 
poruszaliœmy siê najczêœciej metrem i jak twierdzi Pani przewodnik 
egzamin z tego tytu³u zdaliœmy na pi¹tkê.

Ca³y ostatni dzieñ przeznaczony by³ na zabawê w 
Disneylandzie. W zale¿noœci od potrzeb, korzystaliœmy z atrakcji 
znajduj¹cych siê w czterech krainach tematycznych:  "Fantasyland" 
czyli bajkowa kraina, "Discoveryland" - œwiat odkryæ, wynalazków i 
niesamowitych eksperymentów naukowych, a tak¿e niezapomniana 
podró¿ w kosmos, "Frontierland" - wizyta na Dzikim Zachodzie 
m.in. z szalon¹ przeja¿d¿k¹ po opuszczonej kopalni z³ota, kolejk¹ 
górsk¹ "Big Thunder Mountain" lub rejs klasycznym, 
"nowoorleañskim” parostatkiem wœród wybuchaj¹cych wokó³ 
gor¹cych gejzerów oraz "Adventureland" - kraina przygód. 
G³ównymi atrakcjami by³y: przeja¿d¿ka kolejk¹ Indiany Jonesa, która 
mknie do góry nogami i ma pêtlê œmierci 360°, wizyta u Robinsona 
Crusoe, albo bitwa morska w krainie piratów na Morzu Karaibskim.

9 maja br. oko³o po³udnia przekroczyliœmy granicê w 
Sieniawce i tym samym zakoñczyliœmy wycieczkê dziêkuj¹c 
kierowcom za dobr¹ i bezpieczn¹ jazdê oraz przewodniczce za 
profesjonalne opowieœci o zabytkach i miejscach Pary¿a.

Bêdzie akcja protestacyjna...Bêdzie akcja protestacyjna...
W dniu 10.05.2010 r. w 

Be³chatowie mia³o siê odbyæ 
spotkanie Spo³ecznej Rady 
Konsultacyjnej Bran¿y 
W ê g l a  B r u n a t n e g o  z  
przedstawicielami Zarz¹du 
PGE w sprawie parafowanej 
w dniu 19 kwietnia b.r. 
Porozumienia - Umowy 
Gwarancyjnej.

Niestety na spotkanie 
stawili siê jedynie przedstawiciele SRK oraz pracodawcy. Gwarant 
Umowy czyli Zarz¹d PGE stwierdzi³, ¿e rozszerza ona w pewnym (nie 
wiadomo jakim poniewa¿ tego nie sprecyzowano) stopniu 
dotychczasowe uprawnienia. Strona Spo³eczna uwa¿a, ¿e jest to  gra na 
zw³okê i d¹¿enie do nie podpisania Umowy. Komu zale¿y na akcji 
protestacyjnej? Na to pytanie ju¿ powoli mo¿emy sobie odpowiedzieæ. 
Pismo do Tomasza Zadrogi – Prezesa Zarz¹du PGE poni¿ej.

Dzia³aj¹c w imieniu Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej, na 
podstawie ustaleñ dokonanych w trakcie rokowañ Porozumienia - 
Umowy Gwarancyjnej oraz podczas prac Zespo³u Trójstronnego 
Bran¿y Wêgla Brunatnego, w sposób kategoryczny domagamy siê od 
Zarz¹du PGE Polska Grupa Energetyczna SA, jako gwaranta 
respektowania zapisów parafowanego w dniu 19 kwietnia 2010 r. 
dokumentu Porozumienia - Umowy Gwarancyjnej w niezmienionej 
treœci.

Strona Spo³eczna wskazuje, i¿ wynegocjowane zapisy 
powo³anego wy¿ej dokumentu s¹ zgodne z treœci¹ Uzgodnienia z dnia 
15 grudnia 2009 r.. stanowi¹ potwierdzenie zobowi¹zania obu jego 
stron do utrzymania obowi¹zuj¹cych praw i gwarancji 
pracowniczych zawartych w Zak³adowych Uk³adach Zbiorowych 
Pracy, Ponadzak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy, Umowach 
Spo³ecznych oraz innych zawartych umowach i porozumieniach. 
Zgodnie z treœci¹ Uzgodnienia Strona Spo³eczna nie przyst¹pi³a w 
trakcie negocjacji do wprowadzania do treœci Porozumienia - Umowy 
Gwarancyjnej zapisów, które w jakikolwiek sposób rozszerza³yby 
dotychczasowe uprawnienia pracownicze.

Wszelkie dzia³ania Zarz¹du PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA, które uniemo¿liwiaj¹ podpisanie parafowanego 
dokumentu, a polegaj¹ na zg³aszaniu zupe³nie nieuzasadnionych, 
niesprecyzowanych oraz niemerytorycznych uwag i zastrze¿eñ jest 
przez nas traktowane wy³¹cznie, jako próba przerwania dialogu 
spo³ecznego.

Skutkiem powy¿szych czynnoœci jest wywo³anie w za³ogach 
konsolidowanych spó³ek poczucia zagro¿enia utraty miejsc pracy, a 
tak¿e pogorszenia warunków jej œwiadczenia oraz ukszta³towanie 
wra¿enia ca³kowitego pozbawienia dotychczasowych i przysz³ych 
pracodawców samodzielnoœci i autonomii w procesie rokowañ ze 
Zwi¹zkami Zawodowymi.

Z oczywistych wzglêdów tak daleka bezpodstawna i 
niezgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami ingerencja Zarz¹du PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawy pracownicze 
poszczególnych spó³ek w procesie konsolidacji, nie mo¿e pozostaæ bez 
naszej stanowczej reakcji. W efekcie Pañstwa dzia³añ informujemy, 
i¿ prezentowana postawa odbierana, jest jako ra¿¹ce naruszenie 
gwarancji i uzgodnieñ dokonanych w dniu 15 grudnia 2009 r. i 
stanowi dla nas podstawê do zakoñczenia okresu wstrzymania 
aktywnych czynnoœci w toku istniej¹cych sporów zbiorowych.

Oœwiadczamy, i¿ w przypadku odmowy podpisania 
parafowanego Porozumienia - Umowy Gwarancyjnej, na podstawie 
stosownych uchwa³ w³aœciwych organów korporacyjnych do dnia 24 
maja 2010 r. rekomendowaæ bêdziemy organizacjom zwi¹zkowym 
wchodz¹cym w sk³ad Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej Bran¿y Wêgla 
Brunatnego podjêcie akcji protestacyjnej ze strajkiem w³¹cznie 
pocz¹wszy od dnia 07 czerwca 2010 r..

Do wiadomoœci:
1.Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów,
2.Pan Waldemar Pawlak - Minister Gospodarki, Przewodnicz¹cy Komisji Trójstronnej ds Spo³eczno - 
Gospodarczych,
3.Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Pañstwa,
4.Pan Andrzej Czerwiñski - Przewodnicz¹cy Komisji Skarbu Pañstwa Sejmu RP.,
5.Pan Antonii Pietkiewicz - Prezes Zarz¹du PGE Górnictwo i Energetyka S.A.,
6.Pan Roman Brodniak - Pose³ na Sejm RP,
7.Pan Jacek Kaczorowski - Prezes Zarz¹du PGE KWB Be³chatów S.A.,
8.Pan Stanis³aw ̄ uk - Prezes Zarz¹du PGE KWB Turów S.A.
9.SRKBWBa/a

Uczestnicy wycieczki przy wejœciu do grobowca Napoleona.

W.I.

M.D.

Na kryzysie stracili pracownicyNa kryzysie stracili pracownicy
Miêdzy styczniem 2009 r. a styczniem 

roku 2010 realne wynagrodzenia w 
przedsiêbiorstwach spad³y o blisko 3 proc. 

Minimalna p³aca w Polsce jest jedn¹ z 
najni¿szych w Europie. Za nami jest tylko 
Bu³garia i Litwa. Natomiast prawie 44 proc. 
Polaków zarabia³o poni¿ej 75 proc. 

przeciêtnego wynagrodzenia. Co wiêcej 11 proc. pracowników 
zatrudnionych na pe³nym etacie to tzw. ubodzy pracuj¹cy.

Od stycznia 2009 do stycznia 2010 w przemyœle 
zlikwidowano 3,5 proc. miejsc pracy. W ca³ym sektorze 
przedsiêbiorstw od paŸdziernika 2008 do grudnia 2009 straty w 
zatrudnieniu szacuje siê na blisko 2 proc. (GUS)  

wnioski z raportu „Polska Praca 2010”



Porady prawnePorady prawne
Informujemy, ¿e 8 oraz 22 czerwca 2010 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 Nowicki, Wereszczyñski Spó³ka Partnerska 
Radców Prawnych 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. 19.05.2010r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIA£U:
Bogatynia, ul. M³odych Energetyków 22, tel.: 075-778-40-70

Bogatynia, PGE KWB Turów S.A., tel.: 075-773-16-80 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO ODDZIA£U:
Bogatynia, ul. M³odych Energetyków 22, tel.: 075-778-40-70

Bogatynia, PGE KWB Turów S.A., tel.: 075-773-16-80 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoœæ 
wystosowa³a apel do cz³onków i 
sympatyków zwi¹zku o poparcie w 
wyborach prezydenckich Jaros³awa 
Kaczyñskiego. W ca³ym zwi¹zku  
zbierano podpisy pod jego kandydatur¹. 

Decyzja w tej sprawie nie by³a 
jednomyœlna. Stanowisko popar³o 50 
cz³onków Komisji Krajowej, szeœciu 
wstrzyma³o  siê od g³osu. „Szanuj¹c 
indywidualne decyzje cz³onków NSZZ 
Solidarnoœæ, Komisja Krajowa stwierdza ¿e 
wybór Pana Jaros³awa Kaczyñskiego na 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej daje najwiêksz¹ gwarancjê 
kontynuacji programu Solidarnej Polski realizowanego przez œ.p. 
Lecha Kaczyñskiego - g³osi treœæ stanowiska.

Zwi¹zkowcy w dokumencie podkreœlaj¹, ¿e przez ostatnie 
lata mogli liczyæ na wsparcie Lecha Kaczyñskiego zarówno w sferze 
spo³ecznej, jak i w „dzia³aniu na rzecz prawdy historycznej i pamiêci 
o ludziach Solidarnoœci". 

W stanowisku napisano te¿, ¿e Komisja Krajowa nikomu 
nie odmawia prawa do powo³ywania siê na solidarnoœciowy 
rodowód. "Przypominamy i podkreœlamy jednak, ¿e Sierpieñ 1980 
roku obok donios³ego przes³ania wolnoœci, mia³ równie wa¿ny 
wymiar sprawiedliwoœci spo³ecznej. Dzisiaj jednak niektórzy, 
powo³uj¹c siê na ten rodowód, prowadz¹ dzia³ania pog³êbiaj¹ce 
rozwarstwienie p³acowe i spo³eczne" - napisano w stanowisku. 

„Potrzebujemy prezydenta, który oprócz godnego 
reprezentowania Rzeczypospolitej i jej interesów na forum 
miêdzynarodowym, bêdzie sojusznikiem pracowników, ludzi prostych 
i tych najs³abszych. (...) Dziœ wolna Polska zas³uguje na prezydenta 
wiernego wartoœciom i idea³om Sierpnia" - podkreœlili zwi¹zkowcy 
w dokumencie. Niespe³na 1000 podpisów zebra³a nasza 
organizacja w bardzo krótkim trzydniowym okresie.

“Solidarnoœæ” popar³a J. Kaczyñskiego“Solidarnoœæ” popar³a J. Kaczyñskiego

Prawie 7 lat
Pracowniczego Programu Emerytalnego
KWB Turów

Czy wiesz, ¿e:

ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu to…

Jaki wp³yw na ING Subfundusz Stabilnego 
Wzrostu mia³ globalny kryzys?

Jakie s¹ perspektywy dla tego subfunduszu w 
2010 roku?

Idealny produkt dla tych osób, które 
systematycznie i stabilnie chc¹ 
gromadziæ kapita³ bez koniecznoœci 
ponoszenia zbyt wysokiego ryzyka. 
Subfundusz œrednio inwestuje 30% 
w akcje i 70% w instrumenty 
d³u¿ne, tj. obligacje i bony 
skarbowe. Struktura jego portfela 

ma w d³ugim okresie oferowaæ stabilny wzrost 
inwestycji.

Oczywiœcie w czasach kryzysu, czêœæ akcyjna 
przynosi stratê, ale równie¿ w tym samym czasie 
bardzo czêsto obserwujemy obni¿ki stóp 
procentowych, co korzystnie przek³ada siê na 
wyniki czêœci d³u¿nej, która w przypadku ING 
Subfunduszu Stabilnego Wzrostu stanowi 70% 
portfela. Patrz¹c wstecz, kryzys znalaz³ swoje 
odbicie w wynikach tego funduszu. W 2008 roku 
mia³ on ujemny wynik, ale ju¿ w 2009 by³o to 
+14,8%, mimo ¿e kryzys finansowy trwa³ jeszcze 
przez pierwszych 5 miesiêcy.
Podsumowuj¹c, kryzys mia³ wp³yw na wyniki 
funduszu, ale w okresie 3-5 letnim nie ma siê o co 
martwiæ. Kryzysów nie da siê unikn¹æ. Wa¿ne jest 
wiêc, ¿eby inwestowaæ rozwa¿nie i dobieraæ 
produkty o odpowiednim poziomie ryzyka 
dopasowanym do d³ugoterminowych inwestycji, 
wówczas wp³yw kryzysu jest mocno ograniczony.

Fakt, ¿e czêœæ portfela subfunduszu jest 
inwestowana w akcje sprawia, ¿e wyniki tegon 
subfunduszu powinny byæ istotnie wy¿sze od 
oprocentowania lokat bankowych. G³êboko 
wierzymy, ¿e polski rynek akcji ma przed sob¹ 
dobre perspektywy. Poprawiaj¹ce siê wyniki 
spó³ek oraz coraz lepsza sytuacja gospodarcza 
bêd¹ ko³ami napêdowymi trendu wzrostowego.
W perspektywie ca³ego roku, akcje polskich 
spó³ek mog¹ osi¹gn¹æ poziomy nawet o 20-25% 
wy¿sze ni¿ na koniec 2009 r. Nale¿y jednak 
pamiêtaæ, ¿e od ponad roku, nie mieliœmy do 
czynienia z g³êbsz¹ korekt¹ na warszawskim 
parkiecie, co zwiêksza prawdopodobieñstwo jej 
wyst¹pienia.

Wywiad z Micha³em Kopiczyñskim,
Zarz¹dzaj¹cym ING Subfunduszem Stabilnego
Wzrostu: 15 lat doœwiadczenia na rynku
kapita³owym.

Dla akcji prognozy s¹ korzystne, a jak 
wygl¹da sytuacja na rynku obligacji?

Podsumowuj¹c…

Czêœæ obligacyjna subfunduszu 
równie¿ powinna zachowywaæ siê doœæ 
dobrze. Pomimo mo¿liwych podwy¿ek 
stóp procentowych w drugiej po³owie 
2010 r. ceny obligacji powinny rosn¹æ w 
miarê nap³ywaj¹cych pozytywnych 
danych odnoœnie poprawiaj¹cej siê 
s y t u a c j i  f i s k a l n e j  w  P o l s c e .  
Spodziewamy siê wyniku ok. 6-8% w 
skali ca³ego roku 2010 na czêœci 
obligacyjnej.

Dobre zachowanie obligacji w 
po³¹czeniu z inwestycjami w akcje 
powinno przynieœæ naszym
zdaniem godziwe wyniki, czego 
Pañstwu i sobie ¿yczê.

Przedstawione wyniki maj¹ charakter historyczny (Ÿród³o: ING TFI) i dotycz¹ jednostek uczestnictwa kategorii A, E i T. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie 
gwarantuj¹ osi¹gniêcia celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przysz³oœci. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING s¹ 
obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyæ siê z istnieniem mo¿liwoœci utraty czêœci zainwestowanych œrodków.  Indywidualna stopa zwrotu z 
inwestycji nie jest to¿sama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzale¿niona od wartoœci jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez 
Fundusz oraz od wysokoœci pobranych nale¿nych podatków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte s¹ w 
Prospektach Informacyjnych dostêpnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ing.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostêpnych w siedzibie ING 
TFI i na stronie www.ing.pl. Wartoœæ aktywów netto ING Subfunduszu Stabilnego Wzrostu bêd¹cego subfunduszem ING Parasol FIO mo¿e siê cechowaæ du¿¹ 
zmiennoœci¹, ze wzglêdu na inwestowanie aktywów tego subfunduszu w akcje. Subfundusz ten mo¿e lokowaæ powy¿ej 35% wartoœci swoich aktywów w papiery 
wartoœciowe emitowane, porêczane lub gwarantowane przez Skarb Pañstwa. ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu powsta³ z przekszta³cenia ING FIO Stabilnego 
Wzrostu w nowy subfundusz ING Parasol FIO. Dane sprzed przekszta³cenia odnosz¹ siê do tego funduszu. Niniejszy materia³ ma charakter wy³¹cznie 
informacyjny i zosta³ sporz¹dzony wy³¹cznie dla tego celu.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

opr. W.I.

-Od prawie 7 lat KWB Turów 
p r o w a d z i  P r a c o w n i c z y  
Program Emerytalny dla 
swoich pracowników;

-Mo¿na by³o zarobiæ a¿ + 
61,30% (w okresie 30.09.2003 
– 31.03.2010);

-Pracodawca finansuje sk³adkê 
p o d s t a w o w ¹ ,  t j .  7 %  
wynagrodzenia brutto, Ty 
p³acisz jedynie podatek;

- M o ¿ e s z  w s k a z a æ  o s o b ê  
uposa¿on¹;

-Mo¿esz w dowolnym momencie 
przyst¹piæ do Programu;

-ING FIO Stabilnego Wzrostu 
zos ta ³  p rzeksz ta ³cony w 
subfundusz ING Parasol FIO i 
z m i e n i ³  n a z w ê  n a  I N G  
S u b f u n d u s z  S t a b i l n e g o  
Wzrostu.
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