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Z tej okazji, ka¿da z Pañ nale¿¹cych do kopalnianej 
“Solidarnoœci” otrzyma od nas upominek wraz z ¿yczeniami.

W dniu 24.01 br. wraz z pozosta³ymi organizacjami 
zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w KWB Turów skierowaliœmy na rêce 
Dyrektora Oddzia³u pismo, w którym domagamy siê jak 
najszybszego wyznaczenia terminu rozmów o wysokoœci 
wskaŸnika wynagrodzeñ dla pracowników w roku 2011. Oparliœmy 
siê na zapisach Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddzia³ KWB Turów z dnia 22.11.2010 r.

Uwa¿amy, ¿e dobra sytuacja ekonomiczna Spó³ki, 
wypracowany zysk, zwiêkszenie wydajnoœci pracy przy 
zmniejszaj¹cym siê zatrudnieniu oraz ciê¿ka górnicza praca w pe³ni 
upowa¿niaj¹ nas do wyst¹pienia w imieniu za³ogi o wzrost naszego 
wynagrodzenia. Zgodnie z Umow¹ Spo³eczn¹ porozumienie pomiêdzy 
Pracodawc¹ a zwi¹zkami zawodowymi powinno byæ zawarte w 
terminie do koñca lutego ka¿dego roku.

Niestety, dopiero 24.02.2011r. odby³o siê pierwsze spotkanie 
Strony Spo³ecznej z Dyrekcj¹. Z powodu rozbie¿noœci stanowisk stron 
oraz w zwi¹zku z wnioskiem strony zwi¹zkowej o przedstawienie 
przez pracodawcê mo¿liwych wariantów kalkulacji wzrostu 
wynagrodzeñ ustalono, ¿e nastêpne spotkanie w tej sprawie odbêdzie 
siê w dniu 14.03.2011 r. 
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Organizacyjnym trzonem dialogu 

spo³ecznego w Polsce jest Trójstronna 
Komisja ds. Spo³eczno-Gospodarczych, 
zwana skrótowo Komisj¹ Trójstronn¹ 
powo³ana do ¿ycia w 1994 r. uchwa³¹ rz¹du.

Od dnia 25.01.2011r jednym z reprezentantów NSZZ 
"Solidarnoœæ" w tej jak¿e wa¿nej dla nas wszystkich Komisji zosta³ 
nasz kolega Wojciech Ilnicki, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej 
Górnictwa Wêgla Brunatnego NSZZ "S" i jednoczeœnie naszej Komisji 
Zak³adowej. To niew¹tpliwie zaszczyt, ale i znaczny obowi¹zek.

Nowym cz³onkiem KT zosta³ równie¿ przewodnicz¹cy 
Zarz¹du Regionu Bydgoskiego Leszek Walczak. Cz³onkami KT 
pozostali Janusz Œniadek, Henryk Nakonieczny, Zbigniew Kruszyñski 
i Janusz £aznowski. W sk³adzie KT zasiada te¿ przewodnicz¹cy 
Komisji Krajowej Piotr Duda.

Zgodnie z ustaw¹, Trójstronna Komisja do Spraw Spo³eczno-
Gospodarczych stanowi forum dialogu spo³ecznego prowadzonego dla 
godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra 
publicznego. Celem dzia³alnoœci Komisji jest d¹¿enie do osi¹gniêcia i 
zachowania pokoju spo³ecznego. Cz³onkami Komisji Trójstronnej s¹: 
przedstawiciele rz¹du, imiennie wskazani przez premiera, 
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych oraz 
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców.

W chwili obecnej ze strony zwi¹zkowej cz³onkami TK s¹: 
NSZZ "Solidarnoœæ", Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków 
Zawodowych i Forum Zwi¹zków Zawodowych. Ze strony 
pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, 
Konfederacja Pracodawców Polskich, Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego 
oraz Business Centre Club.

W ramach Komisji Trójstronnej dzia³a 9 zespo³ów 
problemowych oraz 1 zespó³ doraŸny. Kolega W. Ilnicki zosta³ 
powo³any do zespo³u problemowego ds. rozwoju dialogu spo³ecznego.
Wiêcej informacji na stronie: 

Informacja z pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji Trójstronnej 
wewn¹trz biuletynu.

http://www.dialog.gov.pl/komisja_trojstronna

Czarny czwartek.  
Janek Wiœniewski Pad³ to 
jedna z najwiêkszych i 
najbardziej oczekiwanych 
polskich produkcji od czasu 
filmu "Popie³uszko. Wolnoœæ 
jest w nas". W przejmuj¹cym 
obrazie, re¿yser Antoni Krauze 
p r z y p o m i n a  j e d n ¹  z  
najmroczniejszych kart z 
historii PRL-u. Widowiskow¹ 
rekonstrukcjê dramatycznych 
w y d a r z e ñ  w  G d y n i ,  
z a k o ñ c z o n y c h  b r u t a l n ¹  
pacyfikacj¹ manifestantów 
przez oddzia³y wojska i milicji 
w 1970 roku, wyró¿niaj¹ 
rozmach inscenizacyjny i 
trzymaj¹ca w napiêciu akcja 

oraz wybitne kreacje Piotra Fronczewskiego jako Zenona Kliszki 
oraz Wojciecha Pszoniaka jako W³adys³awa Gomu³ki, a tak¿e 
wzruszaj¹ce role debiutuj¹cej na ekranie Marty Honzatko i znanego 
z "U Pana Boga za miedz¹" Micha³a Kowalskiego. "Balladê o Janku 
Wiœniewskim" - porywaj¹cy motyw przewodni do "Czarnego 
czwartku" - zaœpiewa³ Kazik Staszewski.  Jednym z patronów filmu 
jest NSZZ „Solidarnoœæ”.

Wszystkich chêtnych cz³onków "Solidarnoœci" 
zapraszamy na Bogatyñsk¹ premierê tego filmu, która odbêdzie 
siê w dniu 11.03.2011r. o godz. 16.00 w kinie "Kadr". Pierwsze 80 
osób, które zg³osz¹ siê do biura Komisji Zak³adowej w dniu 
07.03 br. oraz 120 osób, które dokonaj¹ rezerwacji telefonicznej 
w tym samym dniu na numer tel. (75773)6170 otrzymaj¹ bilety 
za symboliczne 3 z³. Serdecznie zapraszamy i polecamy.
Pozosta³e seanse w dniach  11.03 - 24.03.2011 r.
Zapewniamy odwóz po  seansie w kierunku Zgorzelca.
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OWR Turów Wieleñ: 29.04 – 03.05.2011r.; 22.06 – 26.06.2011r. 
(480 z³/os.); 12.08 – 15.08.2011r. (360 z³/os.); 02-04.09; 09-11.09; 

W dniu 24 stycznia 2011 r. odby³o siê spotkanie 16-18.09; 23-25.09.2011 r. (240 z³/os.)
przedstawicieli pracodawcy z organizacjami zwi¹zkowymi suma pobytów mo¿e w ci¹gu roku 
dzia³aj¹cymi w kopalni Turów w sprawie stanu œrodków wynosiæ maksymalnie 6 dób. Z w/w pobytów w DWR „Zgoda” w 
Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych na dzieñ Karpaczu (od 10.02.2011 do 31.01.2012r.) oraz OWR „Turów” 
31.12.2010r. oraz za³o¿eñ do planu kosztów i dochodów we Wieleniu (od 01.03.2011 do 30.11.2011r.) mo¿na skorzystaæ 
funduszu na 2011r. Po dopracowaniu szczegó³ów w dniu jedynie w tym czasie, kiedy Dzia³ Socjalny nie organizuje tam 
10.02.2011 r. najwa¿niejsze zmiany w Regulaminie dotycz¹ wyjazdów rekreacyjnych od 2 do 7 dni. W uzasadnionych 
wyjazdów rekreacyjnych oraz pobytów indywidualnych. przypadkach istnieje mo¿liwoœæ ustêpstwa od tej zasady po 

to wyjazd od 2 do 7 dni dla uzyskaniu akceptacji Komisji Socjalnej.
pracowników i cz³onków rodzin, (w ograniczonym zakresie dla Odp³atnoœæ za pobyt indywidualny dla pracowników, 
pozosta³ych osób uprawnionych w ramach wolnych miejsc) emerytów i rencistów oraz uprawnionych cz³onków rodzin (¿ona lub 
organizowany przez Dzia³ Socjalny (KS) do OWR „Turów” we m¹¿, dzieci, konkubinat z rocznym zameldowaniem itd. zgodnie z § 
Wieleniu oraz DWR „Zgoda” w Karpaczu. Z wyjazdów mo¿na 1 Regulaminu ZFŒS) wynosi odpowiednio:
korzystaæ maksymalnie 3 razy w ci¹gu roku do 7 dni ³¹cznie. (np. 
DWR „Zgoda” 3 dni i OWR „Turów” 4 dni.)

Odp³atnoœæ za wyjazd dla pracowników, emerytów i 
rencistów oraz uprawnionych cz³onków rodzin nieposiadaj¹cych 
w³asnych Ÿróde³ dochodu wynosi wg przyjêtej tabeli: Pracownicy, którzy chc¹ skorzystaæ z wyjazdu, dokonuj¹ 

rezerwacji telefonicznej w danym oœrodku, nastêpnie sk³adaj¹ w 
Dziale Socjalnym druk za³¹cznika nr 5 wp³acaj¹c zaliczkê (30% 
odp³atnoœci – I rata) najpóŸniej 7 dni przed planowanym wyjazdem. 
Dop³ata za pobyt (II rata) i podatek zostanie pracownikowi 
potr¹cony z wynagrodzenia po wykorzystaniu œwiadczenia.

Odstêp pomiêdzy korzystaniem z wyjazdu rekreacyjnego a 
pobytem indywidualnym nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 7 dni.

Odp³atnoœæ dla wspó³ma³¿onków lub konkubentów posiadaj¹cych Jeœli osoba uprawniona z jakichkolwiek przyczyn chce 
w³asne Ÿród³o dochodów lub zarejestrowanych w PUP z prawem do skróciæ lub przed³u¿yæ pobyt indywidualny musi niezw³ocznie 
zasi³ku wynosi: powiadomiæ o tym fakcie Dzia³ Socjalny.

W  p r z y p a d k u  m a ³ ¿ o n k ó w ,  k t ó r z y  s ¹  
pracownikami/emerytami Oddzia³u 6-œcio dobowych pobytów 
indywidualnych nie sumuje siê.
Szczegó³y dotycz¹ce rekreacji i wypoczynku znajduj¹ siê w 
informatorze wyjazdów na 2011r. opracowanym przez KS.

Na wczeœniejszych spotkaniach uzgodniono zasady 
Ma³¿ onko wie,  któr zy s¹  prac owni kami /eme ryta mi obowi¹zuj¹ce w 2011r. w celu uzyskania ekwiwalentu na 

Oddzia³u mog¹ w c i¹gu roku kalendarzowego niezale¿nie wypoczynek „pod grusz¹”. W tym roku wysokoœæ wyp³acanych 
skorzystaæ z dofinansowania do wyjazdów rekreacyjnych od 2 do 7 œwiadczeñ dla pracownika do dochodu 2100 z³ na cz³onka rodziny 
dni wykorzystywanych ci¹giem lub czêœciowo. wynosi 3500 z³. brutto a powy¿ej 2101 z³ – 3000 z³. brutto. Jest to 
Szczegó³owe terminy turnusów: wzrost w stosunku do roku ubieg³ego o 500 z³. 
DWR „Zgoda” Karpacz: 22.04 – 26.04.2011r. (610 z³/os.); 29.04 – Podobnie jak w ubieg³ym roku kwota nieopodatkowanych 
03.05.2011r.; (560 z³/os.) /Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Sylwester – œwiadczeñ z ZFŒS wynikaj¹ca z Ustawy wynosi ³¹cznie do 
w póŸniejszym terminie/ wysokoœci 380 z³ rocznie na jednego zatrudnionego.

Pobyt indywidualny – 

Wyjazd rekreacyjny 

Pobyt indywidualny 

Wyjazd rekreacyjny 

– 
 

Zmiany w Regulaminie ZFŒSZmiany w Regulaminie ZFŒS

Dochód brutto na 1 osobê w rodzinie % odp³atnoœci 
Do 1000 z³ 10% 

1001 -  1300 z³ 15% 
1301 -  1600 z³ 20% 
1601 -  1900 z³ 25% 
1901 -  2200 z³ 30% 
2201 -  2500 z³ 35% 

Powy¿ej 2501 z³  40% 

 

Dochód brutto na 1 osobê w rodzinie % odp³atnoœci 
Do 1000 z³ 30% 

1001 -  1500 z³ 50% 
1501 -  2000 z³ 60% 
2001 -  2500 z³ 70% 

Powy¿ej 2501 z³ 80% 
 

Dochód na 1 osobê w rodzinie % odp³atnoœci kwota Karpacz kwota Wieleñ 
do 2100 z³ 25% 35 z³ 27,50 z³ 

pow. 2101 z³ 40% 56 z³ 44 z³ 
 

M.D.

zmian prawnych s³u¿¹cych zwalczaniu zjawiska niewyp³acania 
pensji. Wœród proponowanych rozwi¹zañ jest m. in. mo¿liwoœæ 

Koñcz¹ siê prace eksperckie nad solidarnoœciowym otrzymywania zaleg³oœci z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ 
obywatelskim projektem ustawy o p³acy minimalnej. Pracowniczych oraz naliczanie  karnych odsetek. - Dla mnie 

Prace nad podobnymi regulacjami trwaj¹ te¿ w Unii pseudopracodawca, który ma pieni¹dze, a uporczywie nie wyp³aca 
Europejskiej. Zak³ada siê, ¿e p³aca minimalna powinna wynosiæ 60 wynagrodzeñ, powinien odpowiadaæ nie z kodeksu pracy, ale z 
proc. przeciêtnego wynagrodzenia w danym kraju. - My chcemy, aby kodeksu karnego, jako zwyk³y z³odziej. To taka sama kradzie¿ jak 
w naszym projekcie by³o przygotowane dojœcie do 50 proc. ka¿da inna - powiedzia³ Piotr Duda. O tym procederze szef 
przeciêtnego wynagrodzenia. Na dziœ by³oby to ok. 1670 z³ - wyjaœni³ Solidarnoœci rozmawia³ ju¿ z ministrem sprawiedliwoœci 
Piotr Duda – Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej. Minimalne Krzysztofem Kwiatkowskim. Na spotkaniu z dziennikarzami 
wynagrodzenie za pracê od 1 stycznia 2011r. wynosi 1386z³ brutto. Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej zapowiedzia³ tak¿e, ¿e przed 
P³aca minimalna to w³aœciwy instrument do zabezpieczenia bytu jesiennymi wyborami parlamentarnymi zwi¹zek nie udzieli poparcia 
zatrudnionych wszêdzie tam, gdzie panuje wœród pracodawców ¿adnej  par tii  pol itycznej.  - Poparcie bêdziemy kierowaæ 
tendencja do oszczêdzania poprzez zani¿anie wynagrodzeñ do jednostkowo, dla konkretnych kandydatów. Zwi¹zek powinien byæ 
poziomu nie pozwalaj¹cego zatrudnionym na zaspokojenie przede wszystkim spo³eczny i pracowniczy, a dopiero w dalszej 
podstawowych potrzeb. Stanowienie p³acy minimalnej s³u¿y tak¿e kolejnoœci prawicowy - bo z tego nurtu siê wywodzimy, st¹d p³ynie 
wyeliminowaniu z rynku przedsiêbiorstw, dla których wyzysk nasza to¿samoœæ – powiedzia³ Piotr Duda.
pracowników jest jedyn¹ mo¿liw¹ drog¹ do osi¹gniêcia sukcesu 
ekonomicznego, np. oferuj¹cych produkty s³abej jakoœci, nie 
posiadaj¹cych odpowiedniego kapita³u, nieinnowacyjnych. W 
Polsce w oparciu o wysokoœæ p³acy minimalnej funkcjonuje wiele 
œwiadczeñ socjalnych. Szczegó³y dotycz¹ce projektu ju¿ wkrótce.

Wa¿nym zadaniem zwi¹zku w tym roku ma byæ te¿ ochrona 
pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami i zjawiskiem 
niewyp³acania wynagrodzeñ oraz szykanowania zwi¹zkowców. Do 
koñca lutego, we wspó³pracy z inspekcj¹ pracy, ma powstaæ projekt 
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rzekomych zagro¿eniach dla œrodowiska Komisja Europejska doœæ 
skutecznie "ogra³a" kraje opieraj¹ce swoje gospodarki na wêglu i 
wymusza dodatkowe op³aty za emisjê dwutlenku wêgla. 17 lutego 2011 roku g³ównymi 
Rekompensaty, które w swoim czasie wywalczy³ rz¹d i uzna³ za tematami obrad Trójstronnej 
sukces, nie rekompensuj¹ strat poniesionych w zwi¹zku z przyjêciem K o m i s j i  d s .  S p o ³ e c z n o -
unijnego prawa: przedsiêbiorstwa korzystaj¹ce w jakimkolwiek G o s p o d a r c z y c h  b y ³ y :  
stopniu z wêgla s¹ likwidowane lub zmuszane do zwolnieñ, a tak i n f o r m a c j a  o  z a s a d a c h  
zwanych "zielonych miejsc pracy" w firmach opieraj¹cych siê na p r z y d z i a ³ u  d a r m o w y c h  
ekologicznych Ÿród³ach energii wcale nie przybywa. Ostatecznie pozwoleñ na emisjê dwutlenku wêgla w zwi¹zku ze zmianami 
zgodzono siê, aby uchwa³ê, której projekt przedstawi³a strona klimatycznymi oraz konsultacje projektu ustawy dot. 
zwi¹zkowa, Komisja przyjê³a w trybie obiegowym. Niestety do chwili funkcjonowania systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.
obecnej nic w tej sprawie nie zrobiono.W obradach udzia³ wziêli Minister Pracy i Polityki 

W kolejnym punkcie obrad Minister Micha³ Boni przybli¿y³ Spo³ecznej Jolanta Fedak, Minister Micha³ Boni, wiceministrowie 
stan konsultacji w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw resortów gospodarki, œrodowiska, spraw wewnêtrznych, rozwoju 
zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego.Proponowane regionalnego, skarbu pañstwa, nauki i szkolnictwa wy¿szego oraz 
w projekcie ustawy zmiany maj¹ polegaæ przede wszystkim na: infrastruktury. Obradom przewodniczy³ Wicepremier Waldemar 
podwy¿szeniu czêœci sk³adki emerytalnej przekazywanej do FUS i Pawlak.
odpowiednim obni¿eniu sk³adki przekazywanej do OFE; utworzeniu, Obecnie na forum KE prowadzone s¹ prace m. in. nad 
w ramach konta ubezpieczonego w ZUS - subkonta, na którym przygotowaniem instrumentów wdro¿eniowych dotycz¹cych 
ewidencjonowane bêd¹ sk³adki; ustalenie dla tego subkonta nowych najwa¿niejszych aspektów systemu handlu uprawnieniami do emisji. 
zasad waloryzacji; ustaleniu zasad dziedziczenia sk³adki zapisanej na W zakresie konkurencyjnoœci naszego przemys³u s¹ one dla Polski 
nowym subkoncie w ZUS; wprowadzeniu nowej, wspieranej przez niekorzystne. Dlatego strona polska stara siê zmieniæ stanowisko UE 
pañstwo ulg¹ podatkow¹, formy oszczêdzania na emeryturê; odnoœnie np. sposobu definiowania nowych inwestycji – gdzie 
podwy¿szeniu limitu inwestowania przez OFE na gie³dzie. Nikt nie powinna dzia³aæ zasada subsydiarnoœci i krajowe prawo powinno 
ukrywa, ¿e proponowane przez rz¹d zmiany maj¹ przede wszystkim okreœlaæ co jest now¹ inwestycj¹; sposobu wprowadzania zmian iloœci 
poprawiæ sytuacjê finansów publicznych. Niestety nie uwzglêdniaj¹ darmowych uprawnieñ w czasie; kwestii okresu przejœciowego dla 
one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objêtym nowym systemem elektroenergetyki; ustalenia benchmarku uwzglêdniaj¹cego specyfikê 
emerytalnym odpowiedniego poziomu œwiadczeñ gwarantuj¹cych im paliwow¹ kraju.
godziwe emerytury.Uzgodnienia UE przewiduj¹ 20%. redukcjê emisji gazów 

Niejasne i skomplikowane s¹ zdaniem „S” zaproponowane cieplarnianych do 2020 roku, w stosunku do poziomu emisji z 1990 
zasady dziedziczenia œrodków gromadzonych w ZUS. Zwi¹zkowcy roku.
domagaj¹ wprowadzenia mo¿liwoœci jednorazowej lub ratalnej Zdaniem NSZZ „Solidarnoœæ” fakt wdra¿ania pakietu jest 
wyp³aty po³owy œrodków zgromadzonych w czêœci kapita³owej bardziej zwi¹zany z biznesem ni¿ rzeczywist¹ ochron¹ klimatu, czemu 
systemu ZUS. Chc¹ równie¿ obni¿enia op³at OFE, wprowadzenia dowodzi wiele opracowañ naukowych. Skutki wdra¿ania pakietu bêd¹ 
bezpiecznych subfunduszy w kapita³owej czêœci systemu oraz objêcia kosztowne dla Polski: od 2013 roku diametralnie wzrosn¹ koszty 
wiêkszymi gwarancjami waloryzacji sk³adek lokowanych w systemie produkcji, ceny energii, co poci¹gnie za sob¹ równie¿ ogromne skutki 
ZUS.spo³eczne. Wyjœciem z sytuacji jest nieprzyjêcie pakietu na konferencji 

Podczas obrad Komisji Trójstronnej szef „Solidarnoœci” w Durbanie. Poparcie dla powy¿szego stanowiska zg³osi³y pozosta³e 
przekaza³ wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi bia³¹ ksiêgê z centrale zwi¹zkowe.
przyk³adami ³amania przez gabinet Donalda Tuska trybu Strona zwi¹zkowa zaproponowa³a równie¿, by Komisja 
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Informujemy, ¿e w dniu 15 marca br. 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 KWB 
TURÓW. Ponadto w sprawach pilnych mo¿na uzyskaæ poradê 
w dniach 8 oraz 22 marzec /po zg³oszeniu telefonicznym/

Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
Zak³adowej NSZZ “Solidarnoœæ” KWB Turów. Nak³ad 1200 egz. Nr 
zamkniêto dn. 01.03.2011r. Kontakt: tel. 75 773 6170; fax. 75 773 5326

Porady prawnePorady prawne

Komisja Zak³adowa NSZZ “Solidarnoœæ” KWB Turów 
ustali³a nastêpuj¹cy plan wycieczek do realizacji w bie¿¹cym roku:

W£OCHY - 
PRAGA - 

CZESKA SZWAJCARIA - 
GRZYBOBRANIA - 

od  20 do 27.05.2011 r.
02.04.2011 r.

07.05.2011 r.
17 oraz 24.09.2011 r.

W£OCHY - od  20 do 27.05.2011 r.

GRZYBOBRANIA - 17 oraz 24.09.2011 r.

PRAGA - 02.04.2011 r.
CZESKA SZWAJCARIA - 07.05.2011 r.

W zwi¹zku z powy¿szym zapraszamy wszystkich 
chêtnych cz³onków naszego zwi¹zku wraz z osob¹ towarzysz¹c¹ 
na jednodniow¹ wycieczkê:

Komisja Zak³adowa NSZZ “S” KWB Turów

Termin: 02.04.2011r.
Zapisy od dnia 09.03 oraz szczegó³owe informacje w biurze
Komisji Zak³adowej NSZZ „S” tel. 5-564
Koszt wycieczki 20 z³/os.
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DO PRAGID O  P R A G I

Jak to dzia³a?
Przynieœ swoje umowy kredytowe 
z innego banku lub innego SKOK-u,
a dostaniesz w zamian:
- o 3 % ni¿sze oprocentowanie po¿yczki*
- po¿yczkê bez prowizji
- po¿yczkê do 60.000 z³
- okres sp³aty nawet do 60 miesiêcy -3%

-3%

* Oprocentowanie po¿yczki po obni¿eniu oprocentowania nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 10%.

ZAPRASZAMY!

W Opolskiej SKOK nowa, 
rewolucyjna po¿yczka !„Minus Trzy”

-3%

13.01 br. zwróciliœmy siê pismem do Dyrektora ds. 
Transportu i Sprzêtu Technologicznego w sprawie 
zmian w rozk³adzie jazdy autobusów odje¿d¿aj¹cych 
z V pochylni na plac KWB Turów. Za sugesti¹ 
pracowników zaproponowaliœmy, aby kurs w/w. 
autobusów nie koñczy³ siê na placu rozwozów, lecz w 
Zgorzelcu. W szczególnoœci dotyczy to dni wolnych 
od pracy dla I zmiany oraz na zmianie II i III. 
Wniosek spowodowany by³ interwencjami 
pracowników nieobjêtych tzw. „stykowym” w celu 

skrócenia ich oczekiwania na odwóz do Zgorzelca i umo¿liwienia 
im bezpoœredniego, wczeœniejszego powrotu do domu.

15.02 br. zwróciliœmy siê z wnioskiem do Dyrektora Oddzia³u KWB 
Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna o 
przed³u¿enie kursu jednego z autobusów linii 74 lub 70 na zmianie 
„C” z miejscowoœci Lubañ do V pochylni w celu usprawnienia 
organizacji pracy. Wniosek poparty zosta³ opiniami prze³o¿onych 
pracowników z poszczególnych oddzia³ów z terenu V pochylni 
wraz z podpisami zainteresowanych.

15.02 br. w zwi¹zku z wystêpuj¹cymi przypadkami obk³adania 
stanowisk pracy typowych dla systemu czterobrygadowego 
pracownikami z 1-wszej zmiany /np. operator na pulpicie/, którym 
nie przys³uguje dodatek wynikaj¹cy z Art.25 ZUZP dla 
pracowników Oddzia³u Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów Spó³ki 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 22 
listopada 2010r. a nie zostaj¹ oni odpowiednio wczeœniej zwiezieni 
z miejsca pracy, wyst¹piliœmy do Dyrektora Oddzia³u KWB Turów 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z proœb¹ o 
interwencjê w podleg³ych s³u¿bach odnoœnie zmiany organizacji 
obk³adania ww. stanowisk, zatrudnienia w tzw „styku” zgodnie z 
Art.25 ZUZP lub wyp³aty tym pracownikom dodatku za pracê w 
godzinach nadliczbowych wynikaj¹cego z Art. 17 ZUZP w 
przypadku póŸniejszego ich zwo¿enia z tzw. „stykami”.
 Na ¿adne z pism, do chwili wydania biuletynu nie 
otrzymaliœmy odpowiedzi. Nasuwa siê pytanie czy tak jak w 
ca³ej Polsce dialog spo³eczny zamiera?  

Nasze interwencjeNasze interwencje

M.D.

ZUZP zarejestrowanyZUZP zarejestrowany
W dniu 9 grudnia 2010 r. otrzymaliœmy potwierdzenie o 

rejestracji przez Okrêgow¹ Inspekcjê Pracy we Wroc³awiu– 
Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
Oddzia³u Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów Spó³ki PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia 22 listopada 
2010r. Uk³ad zosta³ wpisany do rejestru zak³adowych uk³adów 
zbiorowych pracy w dniu 6 grudnia 2010r.

Wypada tylko podziêkowaæ za tak szybk¹ weryfikacjê tego 
najwa¿niejszego dla nas pracowników kopalni Prawa Pracy. 
Rejestracja nowego Uk³adu jest piêknym zakoñczeniem 
wielomiesiêcznych i bardzo trudnych negocjacji maj¹cych na celu 
zabezpieczenie naszych praw pracowniczych w zwi¹zku z 
konsolidacj¹  Grupy Kapita³owej PGE.

Solidarnoœæ Regionu Dolny Œl¹skSolidarnoœæ Regionu Dolny Œl¹sk
„Pamiêtamy o  poszkodowanych przez powódŸ” 

powiedzia³ podczas wizyty w Turowie w dniu 28.12.2010 r. 
Kazimierz Kimso Przewodnicz¹cy Regionu Dolny Œl¹sk 
przekazuj¹c w imieniu Dolnoœl¹skiej Solidarnoœci pieni¹dze dla 
poszkodowanych w sierpniowej powodzi.

To ju¿ kolejna pomoc dla poszkodowanych przez 
powódŸ, któr¹ przekazuj¹ nasi koledzy z Wroc³awia. Kazimierz 
Kimso podczas wizyty przekaza³ równie¿ górnikom zaleg³e 
¿yczenia barbórkowe (niestety pogoda nie pozwoli³a na przyjazd) 
oraz odznaczy³ Dyrektora Oddzia³u KWB Turów Stanis³awa ̄ uka 
medalem z okazji XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.

Wysokoœæ œwiadczeñ statutowych i innych 
zasi³ków NSZZ  “Solidarnoœæ” KWB Turów 

Zasi³ki statutowe

 Inne zasi³ki

Ponadto 

- z tytu³u urodzenia dziecka: ..........................400 z³;
- z tytu³u zgonu cz³onka rodziny: ..................200 z³; 
- z tytu³u zgonu cz³onka zwi¹zku: .................700 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:  .................................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.

Wysokoœæ œwiadczeñ statutowych i innych 
zasi³ków NSZZ  “Solidarnoœæ” KWB Turów 

Zasi³ki statutowe

Inne zasi³ki

Ponadto 

W.I.
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