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Spór zakoñczony!

Na³adowane akumulatory
“Solidarnoœci”

 

24 lutego w sali Zbornej Kopalni Turów odby³o siê 
sprawozdawczo - wyborcze Miêdzyzak³adowe Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów 
S.A.

Tradycyjnie o godzinie 6 rano delegacja uczestników 
Zebrania w towarzystwie Zwi¹zkowego Pocztu Sztandarowego 
z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów pod pomnikiem patronki górników Œw. 
Barbary.
Witaj¹c uczestników Zebranie otworzy³ przewodnicz¹cy zwi¹zku 
Wojciech Ilnicki. Wœród wielu zacnych goœci od pocz¹tku w 
zebraniu uczestniczyli, lub w trakcie jego trwania doje¿d¿ali 
Senatorowie Tadeusz Lewandowski i Rafa³ Œlusarz, 
Przewodnicz¹cy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarnoœæ” Kazimierz Grajcarek, jego z-ca Eugeniusz 
Jaroszewski, Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla jedn¹ kandydaturê  dotychczasowego szefa zwi¹zku Wojciecha 
Brunatnego NSZZ „Solidarnoœæ” Zdzis³aw Boksa, W³odzimierz Ilnickiego. W g³osowaniu otrzyma³ on maksymalne poparcie. To wielki, 
Œniatecki Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego osobisty sukces Wojtka i powód do jeszcze wiêkszego zaanga¿owania w 
NSZZ „Solidarnoœæ”, Józef Koz³owski Dyrektor ZTiST, Jan trudn¹ i niewymiern¹ pracê zwi¹zkow¹ na rzecz wszystkich górników 
Szafrañski Prezes TUR-MED spó³ki z o.o, Andrzej Œwierczek  Turowa.
Dyrektor Regionalnej Opolskiej  Kasy SKOK, Waldemar Bohonos W czasie przeznaczonym na przemówienia zaproszonych goœci, g³os 
ZSIP oraz Goœæ z ramienia Zarz¹du naszej Kopalni - Prezes zabra³ Prezes Zarz¹du Dyrektor Generalny Kopalni Turów Stanis³aw 
Stanis³aw ¯uk. Nad wa¿noœci¹ obrad czuwa³ Przewodnicz¹cy ¯uk, który m.in. przekonywa³ zwi¹zkowców o zasadnoœci konsolidacji 
Regionalnej Komisji Wyborczej Bogus³aw Wojtas. spó³ek BOT-owskich, t³umaczy³ zasady realizacji procesów 
Na wstêpie dokonano wyboru prezydium. Przewodnicz¹cym konsolidacyjnych poprzez powo³anie 21 zespo³ów zadaniowych, mówi³ 
Zebrania zosta³ Zbigniew Holinka, Wiceprzew.  Marek Do³kowski, o podziale tych zadañ w zale¿noœci od problemu. W swojej wypowiedzi 
Sekretarzem Andrzej Oszust. Delegaci wybrali tak¿e Prezes mówi³ równie¿ o restrukturyzacji wewnêtrznej zwi¹zanej z 
Protokolantów, komisje Skrutacyjno-Mandatow¹ oraz Uchwa³ i zakoñczeniem eksploatacji zwa³owiska zewnêtrznego, przekaza³ 
Wniosków. Po stwierdzeniu wa¿noœci obrad szczegó³owe zebranym informacjê o obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej naszej 
sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji Miêdzyzak³adowej w spó³ki i o potrzebie wspó³pracy Zarz¹du ze stron¹ spo³eczn¹, czyli 
kadencji 2002-2006 przedstawi³ zebranym przew. Wojciech Ilnicki. zwi¹zkami zawodowymi. Prezes ¯uk oceniaj¹c wspó³pracê jego z 
W dalszej czêœci uczestnikom zebrania przedstawiono przewodnicz¹cym Wojciechem Ilnickim powiedzia³: „Jest to trudny 
sprawozdanie finansowe za 2005 rok oraz sprawozdanie z prac partner do wspó³pracy, jest cz³owiekiem bardzo ambitnym, 
Komisji Rewizyjnej w mijaj¹cej kadencji. Po omówieniu wymagaj¹cym, czasami nieco za wiele w nim m³odzieñczej werwy, ale 
sprawozdañ, udzieleniu absolutorium Komisji Miêdzyzak³adowej najwa¿niejsze, ¿e osi¹gamy to, co sobie wspólnie zamierzamy...” 
oraz z³o¿eniu sprawozdania z wyborów oddzia³owych i Komisjach Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ Prezes Stanis³aw ¯uk z³o¿y³ ¿yczenia nowo 
Wydzia³owych przyst¹piono do g³osowania nad wyborem nowego wybranemu Przewodnicz¹cemu mówi¹c: „Sk³adam Panu gratulacje z 
przewodnicz¹cego zwi¹zku. Wœród delegatów zg³oszono tylko okazji kolejnych wygranych wyborów na przewodnicz¹cego zwi¹zku. 

Delegaci “Solidarnoœci” podczas jawnego g³osowania.

9 marca br. podpisaniem protoko³u uzgodnieñ  
rozpoczêty 13 lutego wraz z pozosta³ymi organizacjami zwi¹zkowymi 
dzia³aj¹cymi w BOT KWB Turów S.A. protest, dotycz¹cy podwy¿ek 
wynagrodzeñ w naszym zak³adzie pracy na rok 2006. Strony 
porozumia³y siê co do wysokoœci wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ w 
tym roku oraz sposobu jego realizacji. Nasze p³ace od
nie prima aprilis!) wzrosn¹ œrednio o ponad 300 z³ brutto, jak 
równie¿ 20% za³ogi zostanie przeszeregowane do wy¿szej  kategorii 
p³ac od miesi¹ca lipca. Jest to znacz¹ca, najwy¿sza do lat podwy¿ka 
jak¹ uda³o siê wynegocjowaæ zwi¹zkom zawodowym w naszej spó³ce.

Na spotkaniu w dniu 9 marca strony ustali³y równie¿, ¿e z okazji 
Œwi¹t Wielkanocnych za³oga spó³ki otrzyma bony towarowe o wartoœci 
w zale¿noœci od kategorii zaszeregowania. I tak pracownicy 
zaszeregowani do kategorii 14 w³¹cznie otrzymaj¹ bony wartoœci 500 
z³, natomiast  od kategorii 15 wzwy¿  300 z³.

zakoñczy³ siê

 1 kwietnia (to 

G³ówna brama wjazdowa do kopalni podczas trwania protestu.
M.D.



Jestem przekonany, ¿e kole¿anki i koledzy delegaci dokonali s³usznego wzbudza zw³aszcza propozycja dotycz¹ca mo¿liwoœci zamiany 
wyboru i bêdzie Pan godnie reprezentowa³ zwi¹zek, do którego i ja nakazu s¹dowego przywrócenia do pracy na odszkodowanie, które 
nale¿ê. Wierzê, ¿e zawsze bêdzie Pan sta³ po stronie ca³ej za³ogi...” pracodawca - w wysokoœci dziewiêciokrotnego wynagrodzenia 

wyp³aca³by zwolnionemu pracownikowi. Taka regulacja 
powodowa³aby, ¿e pracodawcy bardzo chêtnie z naruszeniem prawa 
zwalnialiby pracowników, którzy s¹ „niewygodni”. Delegaci wyrazili 
równie¿ stanowczy sprzeciw wobec wszelkich prób wydzielania 
spó³ek zale¿nych ze struktur BOT KWB Turów S.A. Sprzeciw  
podyktowany jest negatywnym przyk³adem i brakiem jakiegokolwiek 
spo³eczno-ekonomicznego uzasadnienia przy wydzielaniu spó³ek 
zale¿nych ze struktury Elektrowni “Turów” oraz wynikami kontroli 
NIK-u w wydzielonych spó³kach zale¿nych ze struktur spó³ek 
„MATEK" w ca³ej Polsce.

Przedstawiamy czytelnikom biuletynu rozmowê z 
Wojciechem Ilnickim - nowo wybranym przewodnicz¹cym Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy BOT KWB Turów S.A. 

Pyt. Co chcia³byœ powiedzieæ swoim wyborcom?
Wojciech Ilnicki: Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za 
zaufanie, jakim mnie obdarzono. Jednoczeœnie zapewniam - i 
doskonale zdajê sobie sprawê z tego, ¿e to zaufanie wobec mnie  to dla 
mnie wielkie zobowi¹zanie i olbrzymia odpowiedzialnoœæ wobec 
wyborców.

Korzystaj¹c z przerw organizacyjnych w trakcie trwania Pyt. Jaka sprawa zwi¹zkowa jest w chwili obecnej najwa¿niejsz¹ do 
wyborów poprosiliœmy obecnych goœci o krótkie rozmowy.za³atwienia?
Wywiad z Przew. Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego W³odzimierzem W.I: W chwili obecnej, o czym zapewne wszyscy wiedz¹, 
Œniateckim.najwa¿niejszym tematem jest sprawa p³ac dla naszej za³ogi. Uwa¿amy, 
Pyt: Jak wygl¹da wspó³praca Komisji ¿e nie mo¿e byæ tak, aby kopalnia Turów by³a zak³adem, który ma 
Miêdzyzak³adowej NSZZ „S” naszej najmniejsze zarobki w grupie BOT. Jesteœmy bardzo zdeterminowani i 
kopalni z zarz¹dem regionu?zapewniam, ¿e walczyæ bêdziemy do koñca. Jednoczeœnie muszê 
W³odzimierz Œniatecki: Na pocz¹tek podkreœliæ, ¿e ka¿da sprawa, z jak¹ przychodz¹ do nas zwi¹zkowcy jest 
muszê zaznaczyæ, ¿e z racji iloœci cz³onków traktowana niezwykle powa¿nie. Wszystkie tematy s¹ dla nas 
jest to najwiêksza organizacja w regionie najwa¿niejsze.
jeleniogórskim, liczy sobie ok. 1800 Pyt. Jak widzisz wspó³pracê kierowanego przez Ciebie zwi¹zku z 
zwi¹zkowców, a wiêc jej piêtno wœród 10 pozosta³¹ czwórk¹ dzia³aj¹c¹ w kopalni?
tysiêcznej rzeszy cz³onków naszego regionu W.I: Wspó³praca uk³ada siê ró¿nie. Czasami jest gorzej, czasami 
daje siê ³atwo odcisn¹æ. Jest to wiod¹ca lepiej. Ka¿dy zwi¹zek posiada swoj¹ osobowoœæ prawn¹ i ka¿dy sobie 
Komisja Miêdzyzak³adowa, pomagaj¹ca w wyrabia w³asne zdanie na tematy, które nurtuj¹ nas zwi¹zkowców. 
pracy Zarz¹du Regionu, co te¿ mocno Niemniej jednak uwa¿am, ¿e w kluczowych, najwa¿niejszych 
przek³ada siê na skalê ogólnokrajow¹. tematach dla dobra naszego zak³adu musimy zawsze trzymaæ siê 
Pyt: Jak Pan wie zwi¹zkowcy s¹ w sporze razem. Tak by³o, i póki co jest do tej pory, a to jest najwa¿niejsze. 
zbiorowym z Zarz¹dem Kopalni, jak ocenia Pan ten stan rzeczy?Pyt. Czy jesteœ zadowolony z dotychczasowej wspó³pracy z Zarz¹dem 
W.Œ: Nigdy nie jest tak, ¿eby pracodawca i zwi¹zek zawodowy Kopalni?
kroczyli w równym szeregu i równym tempie. Z naturalnych przyczyn W.I: Oczywiœcie, ¿e bywaj¹ sprawy sporne. Zarz¹d Kopalni i my jako 
pracodawca staje zawsze po drugiej stronie barykady, jak¹ jest praca. zwi¹zkowcy jesteœmy dla siebie stronami. Jednak jako strony w 
Zadaniem zwi¹zkowców jest dba³oœæ i troska o dobre warunki pracy i najwa¿niejszych tematach - tak bynajmniej by³o do tej pory  
godziw¹ p³acê oraz, aby pracownicy byli godziwe traktowani. Dlatego dogadujemy siê... 
zawsze ka¿de wyst¹pienie Zwi¹zku Zawodowego jest jakby Pyt. Zbli¿aj¹ siê wybory do Zarz¹du Regionu, na szefa Sekcji Wêgla 
wyst¹pieniem roszczeniowym. Natomiast czy pracodawca mo¿e to Brunatnego, czy myœla³eœ o jednej z tych funkcji?
spe³niæ jest zupe³nie inn¹ kwesti¹. Po informacji, jak¹ otrzyma³em od W.I: Nie chcia³bym byæ przewodnicz¹cym Zarz¹du Regionu, ani te¿ 
przewodnicz¹cego Wojciecha Ilnickiego uwa¿am, ¿e jest to mo¿liwe. szefem Sekcji Krajowej Górnictwa Wêgla Brunatnego. Powodem tego 
Nie rozumiem dlaczego w sytuacji, w której samodzielnoœæ jest iloœæ obowi¹zków, jakie spoczywaj¹ na mojej osobie. Nie 
podejmowania dzia³añ jest po stronie Prezesa Stanis³awa ¯uka - szef ukrywam jednak, ¿e rozmowy ze mn¹ w tym temacie by³y 
BOT GiE S.A.  Pan £askawiec tak temu oponuje? Nie wiem, co kryje prowadzone. 
siê za tymi decyzjami...Pyt. Czego ¿yczy³byœ sobie, Twoim zwi¹zkowcom, pracownikom naszej 
Pyt: Co chcia³by Pan przekazaæ za³odze, górnikom kopalni Turów?Kopalni?
W.Œ: Chcia³bym ¿yczyæ przede wszystkim zadowolenia z pracy, W.I: Przede wszystkim pewnej i bezpiecznej pracy, bo to gwarantuje 
gwarancji zatrudnienia, gwarancji egzystencji dla wszystkich nam spokój w ¿yciu prywatnym i zawodowym.
Waszych cz³onków rodzin, a tak¿e tego, ¿eby „Solidarnoœæ” zawsze Podczas Zebrania Delegaci podjêli szereg wa¿nych uchwa³ i 
znaczy³a to samo  troskê o pracownika, wspólne dŸwiganie tego stanowisk. Miêdzy innymi zobowi¹zali Komisjê Miêdzyzak³adow¹ 
obowi¹zku i wspólne decydowanie o tym, co jest dla pracowników do nie przystêpowania do rozmów w sprawach zmian 
najlepsze. restrukturyzacyjnych Spó³ki BOT KWB Turów S.A. bez 
Pyt: Czy bêdzie Pan kandydowa³ w nadchodz¹cych wyborach do poprzedzenia ich analizami spo³eczno-ekonomicznymi oraz 
Zarz¹du Regionu?uzasadnienia samego projektu restrukturyzacji; wyrazili niepokój 

obserwuj¹c prace nad nowym kszta³tem Kodeksu Pracy. Obawy 

W. Ilnicki odbiera gratulacje od Senatora R.P. Tadeusza Lewandowskiego

Zaproszeni goœcie. Senatorowie R.P. Rafa³ Œlusarz i Tadeusz Lewandowski 
(PiS) w rozmowie z Prezesem BOT KWB Turów S.A. Stanis³awem ¯ukiem



W.Œ: Jeszcze nie jest to czas, w którym mo¿na odpowiadaæ na takie Zarz¹d BOT GiE S.A. jest na niekorzyœæ pracowników Turowa. Zatem 
pytania. Najpierw trzeba wykonaæ pewne dzia³ania. Do koñca marca ma to pe³ne uzasadnienie. Mam jednak nadziejê, i¿ ró¿nica ta zostanie 
jest kalendarz wyborczy dla organizacji zwi¹zkowych, a potem w zupe³noœci zredukowane, a sprawa pójdzie tak¹ drog¹, by 
przyjdzie czas na przygotowanie sprawozdania, obejrzenie siê za zwi¹zkowcy porozumieli siê z pracodawc¹. 
siebie i ocenê tego, co zrobiliœmy. Wtedy podejmê decyzjê. Dziœ jest Pyt: Jak ocenia Pan dotychczasow¹ pracê Wojtka Ilnickiego, czego 
jeszcze za wczeœnie. ¿yczy³by Pan jemu na kolejne cztery lata pracy, co chcia³by Pan 
Pyt: Jakie najwa¿niejsze problemy na „dziœ” s¹ do za³atwienia w powiedzieæ zwi¹zkowcom?
Regionie? T.L: Pana Wojtka pozna³em kilka lat temu, kiedy nie by³ jeszcze 
W.Œ: Wiele jest takich problemów, które wynikaj¹ z samego statutu, przewodnicz¹cym, choæ pracowa³ jako dzia³acz w zwi¹zku. Jak ka¿dy 
mam na myœli m.in. rozmowy na szczeblu pracodawca  pracownik. m³ody cz³owiek jest bardzo zaanga¿owany w twórcz¹, zwi¹zkow¹ 
Kluczowym elementem jest samodzielnoœæ i samofinansowanie pracê. Czasem jednak  jak to w m³odzieñczym, zapalczym wieku bywa 
naszego regionu, który nie nale¿y do najwiêkszych w kraju i œwietnie brakuje mu trochê rozwagi, to tak jak u Pana ministra Sprawiedliwoœci, 
daje sobie radê, wykonuje za³o¿enia bud¿etowe. Nie ubywa nam w który ma du¿o werwy i zapa³u do pozytywnych zmian, ale te¿ nie 
sposób ra¿¹cy cz³onków, nie przybywa te¿ w sposób super uchroni³ siê od drobnych potkniêæ. Pan Wojtek mimo m³odego wieku 
optymistyczny, ale staramy siê utrzymaæ na sta³ym poziomie tj. oko³o jest ju¿ doœwiadczonym zwi¹zkowcem i na pewno bêdzie ten zwi¹zek 
dziesiêciu tysiêcy zwi¹zkowców. prowadzi³ rozwa¿nie. 
Wywiad z Kazimierzem Grajcarkiem  Przewodnicz¹cym Sekretariatu Pyt: Co górnikom z Turowa chcia³by powiedzieæ senator Tadeusz 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarnoœæ”. Lewandowski?
Pyt. Jak ocenia Pan wspó³pracê z T.L: Korzystaj¹c z okazji chcia³bym powiedzieæ wszystkim 
Turoszowsk¹ „Solidarnoœci¹”? pracownikom Turowa,  ¿e  n iema ¿adnych  zamiarów 
Kazimierz Grajcarek: Turoszowska prywatyzacyjnych w ca³ym sektorze energetycznym, a nawet mówi¹c 
„Solidarnoœæ” jest wyj¹tkow¹ organizacj¹. O szerzej, dotyczy to wszystkich spó³ek Skarbu Pañstwa o znaczeniu 
wielkoœci organizacji zale¿¹ dwie rzeczy, po strategicznym. Nie znaczy to jednak, ¿e w ramach BOT-u czy te¿ ca³ej 
pierwsze du¿a iloœæ cz³onków zwi¹zku i energetyki nie bêd¹ dokonywane pewne zmiany, które samo ¿ycie 
osoby, które ni¹ kieruj¹. Tutaj w Turowie jest wymusza np. zmiany organizacyjne, które zale¿eæ bêd¹ od m¹droœci 
akurat tak, ¿e s¹ to odpowiedni ludzie na zarz¹dów firm, ale tak¿e i od rozs¹dku zwi¹zków zawodowych, 
odpowiednich stanowiskach, zreszt¹ widaæ rozs¹dku, który posiada „Solidarnoœæ” Kopalni Turów.
tak¿e po tym, jak czêsto ostatnio i z du¿¹ 
chêci¹ do tej organizacji przystêpuj¹ nowi 
cz³onkowie. Ich pracê i dzia³ania oceniam 
b a r d z o  w y s o k o .  B ê d ¹ c  w  i n n y c h  
organizacjach zak³adowych najczêœciej 
s³u¿ymy im pomoc¹ czy doradztwem  tutaj w Turowie sami „³adujemy 
akumulatory”. 
Pyt: Wojtek Ilnicki jest m³odym cz³owiekiem, mimo to po raz kolejny 
zaufali mu zwi¹zkowcy, górnicy...
K.G: Warto uczyæ siê od najlepszych. Wojtek kilka lat pracowa³ przy 
charyzmatycznym mistrzu, jakim jest Piotr Konieczny. O 
doskona³oœci tej nauki œwiadczy fakt przeroœniêcia mistrza przez 
ucznia. Wojtek jest m³odym, rzutkim i szybko ucz¹cym siê 
cz³owiekiem. Nie wiem jakie s¹ jego zamiary na przysz³oœæ ale 
zbli¿aj¹ siê wybory na szefa Sekcji Wêgla Brunatnego i myœlê, ¿e 
powinien zastanowiæ siê nad objêciem tej funkcji.
Pyt: Jak oceni Pan obecn¹ sytuacjê sporu zbiorowego zwi¹zkowców z 
Zarz¹dem Kopalni?
K.G: Myœlê, ¿e nieco ba³aganu narobi³y b³êdne dzia³ania 
organizacyjne zwi¹zane z konsolidacj¹ w sektorze paliwowo-
energetycznym, gdzie kopalni¹ rz¹dzi wasz Zarz¹d na miejscu w 
Turowie a o waszych pieni¹dzach decyduje Zarz¹d BOT GiE S.A. z 
siedzib¹ w £odzi...
Pyt:  S³owo od siebie do górników z Turowa...
Wasza kopalnia jest dobrze zarz¹dzana, co widaæ go³ym okiem, a 
rozpoczêty spór zbiorowy miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a 
pracodawc¹, w moim przekonaniu, nie jest z winy Zarz¹du Kopalni. 
Ca³ej za³odze gratulujê pozytywnych wyników waszej ciê¿kiej pracy, 
tym bardziej, ¿e zima tego roku wyj¹tkowo nas nie rozpieszcza³a...
Wywiad z Senatorem Tadeuszem Lewandowskim.
Pyt: Panie Senatorze wiem, ¿e sprawy zwi¹zkowców z Turowa 
zawsze by³y bliskie Pana sercu...
T.L: Oczywiœcie, choæby z tego powodu, ¿e by³em niegdyœ szefem 
regionu i nasze kontakty  mogê tak powiedzieæ - by³y bardzo 
przyjacielskie i cieszê siê, ¿e mogê w kolejnym zebraniu 
Turoszowskiej Solidarnoœci uczestniczyæ. 
Pyt: Jak uk³ada siê wspó³praca miêdzy Komisj¹ Miêdzyzak³adow¹ 
„Solidarnoœci” w Kopalni Turów a Senatorem Tadeuszem 
Lewandowskim?
T.L: Uwa¿am, ¿e dobrze. Kontakt miêdzy nami jest zawsze 
bezpoœredni. Ju¿ wielokrotnie podkreœla³em, ¿e je¿eli s¹ jakiekolwiek 
sprawy, które trzeba i mogê za³atwiæ to jestem - tak ja jak i koledzy z 
PiS-u - do dyspozycji. 
Pyt: Jak skomentuje Pan sytuacjê trwaj¹cego sporu zbiorowego 
pomiêdzy zwi¹zkowcami a Zarz¹dem Kopalni?
T.L: Moim zdaniem spór ten zosta³ wywo³any sztucznie, to znaczy nie 
na poziomie kopalni. Prawd¹ jest, ¿e proponowana podwy¿ka przez 

Komisja Skrutacyjna podczas zbierania g³osów.

SK£AD KOMISJI MIÊDZYZAK£ADOWEJ
NSZZ “SOLIDARNOŒÆ” przy BOT KWB TURÓW S.A.

na kadencjê 2006-2010r.

Prezydium:

Pozostali cz³onkowie Komisji:

1.Ilnicki Wojciech (e-2)
2.Szostak Zdzis³aw (nm-1)
3.Borysiak Ryszard (nm-3)
4.Paduch Zbigniew (A£)
5.Cisek Andrzej (g-2)
6.Szubski Krzysztof 
(ZTiST/BP)
7.Do³kowski Marek (e-2)
8.Oszust Andrzej (TA)
9.Szlesicki Waldemar (pl)
10.Kwiatkowski Wies³aw (z-2)
11.Szyd³owski Bogdan (z-1)

17.Chy³a Franciszek (g-1)
18.Flis Janusz (ZTiST/BP)
19.Brzeziñski Ryszard (ps)
20.Mikulski Wies³aw (pm)
21.Stefaniak Marek (pl)
22.Urbañski Mariusz (m-1)
23.Sondaj Leszek (z-6)
24.Ry¿ewski Piotr (z-3)
25.Wójcik Jan (m-2)
26.Jarosz Jerzy (AG)
27.Wês³awowicz Piotr (A£)
28.Kulak Henryk (m-2)
29.Brankowski Piotr (e-1)
30.Ma³ecki Krzysztof (eo)

12.Klinicki Stanis³aw (emeryt) 31.Kisiel Wies³awa (A£)
13.Jakubowski Miros³aw (ne-2) 32.Nietrzeba Marcinonis 
14.Knieja Edward (nz-1) Jolanta (GO)
15.Antosik Pawe³ (g-5) 33.Go³aszewska Iwona 
16.¯elazo Robert (g-2) (TURMED)

1. Smosarski Jerzy 4. Zwoliñska Bo¿ena
2. Sza³añski Ryszard 5. Dubiecka Czes³awa
3. Sprawka Danuta

SK£AD KOMISJI REWIZYJNEJ
NSZZ “SOLIDARNOŒÆ” przy BOT KWB TURÓW S.A.

M.D & J.B



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. 13.03.2006r. Kontakt: tel. 075 773 6170; fax. 075 773 5326

1.Ilnicki Wojciech 11.Flis Janusz
2.Do³kowski Marek 12.Kulak Henryk
3.Oszust Andrzej 13.Szubski Krzysztof
4.Mielnik Tomasz 14.Walaszko Janusz
5.Bohonos Waldemar 15.Paduch Zbigniew
6.Sidorowicz Stanis³aw 16.Cisek Andrzej
7.Holinka Zbigniew 17.Rudy Miros³aw
8.Szyd³owski Bogdan 18.Ry¿ewski Piotr
9.Urbañski Mariusz 19.Sondaj Leszek
10.Bednarczyk Grzegorz

Z prac Rady Nadzorczej

Wyjazd na koszykówkê

Porady prawne
Informujemy, ¿e 4 i 25 kwietnia bie¿¹cego roku porad 
prawnych dla cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie 
udzielaæ bêdzie Kancelaria Prawna sp. cywilna Jacek 
OœliŸlok & Henryk £ukaszewski z Jeleniej Góry. 
P o r a d y  u d z i e l a n e  s ¹  w  b i u r z e  K o m i s j i  
Miêdzyzak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy BOT 
KWB TURÓW S.A.

Wszystkich kibiców koszykówki - cz³onków 
naszego zwi¹zku zapraszamy na wyjazd do Wroc³awia w 
dniu 2 kwietnia br. na dolnoœl¹skie derby Dominet Basket 
Ligi pomiêdzy dru¿ynami ERA ŒL¥SK WROC£AW : 

K.S. BOT TURÓW ZGORZELEC. Koszt przejazdu oraz 
ubezpieczenia wynosi 20 z³ i nie obejmuje ceny biletu. Zapisów oraz 
wp³at mo¿na dokonywaæ w biurze Komisji Miêdzyzak³adowej od dnia 
14.03.2006r. Wszystkich prawdziwych kibiców naszej dru¿yny 
serdecznie zapraszamy!!!

3 marca br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej BOT 
KWB Turów S.A. W posiedzeniu udzia³ wziê³o czterech z piêciu 
cz³onków Rady. W porz¹dku posiedzenia oprócz standardowych 
punktów poœwiêconych aktualnej sytuacji w Spó³ce znalaz³y siê dwa o 
zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiêbiorstwa w 2006 
roku. Otó¿ Zarz¹d Spó³ki przed³o¿y³ Radzie w celu zatwierdzenia dwa 
dokumenty: „Plan finansowy BOT KWB Turów S.A. na 2006 rok” i 
„Plan dzia³alnoœci inwestycyjnej w BOT KWB Turów S.A. na 2006 
rok”, który jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ wspomnianego planu 
finansowego. Plan finansowy zawiera, jak sama nazwa mówi, 
podstawowe za³o¿enia bud¿etowe  na dany rok w dzia³alnoœci Spó³ki 
czyli Ÿród³a pozyskiwania i kierunki wydatkowania œrodków 
finansowych.
 Jak chodzi o g³osowanie nad uchwa³¹ dotycz¹c¹ planu dzia³alnoœci 
inwestycyjnej, to Rada zatwierdzi³a ten plan jednog³oœnie. Wczeœniej 
jednak by³o przeprowadzone g³osowanie nad uchwa³¹ dotycz¹c¹ planu 
finansowego. W tym przypadku jednomyœlnoœci podczas g³osowania 
nie by³o. Przed³o¿ony przez Zarz¹d do zatwierdzenia dokument 
zak³ada m.in., ¿e wskaŸnik przyrostu przeciêtnego wynagrodzenia na 
pracownika w 2006 roku osi¹gnie poziom 3,5%. Przyrost przeciêtnego 
wynagrodzenia na tym poziomie by³ stanowczo rekomendowany 
Zarz¹dowi i Radzie Nadzorczej przez Zarz¹d BOT GiE S.A. mimo, ¿e 
jeszcze w grudniu Prezes Jerzy £askawiec taki stanowczy nie by³ i 
nawet dopuszcza³ przekroczenie wskaŸnika.
  Maj¹c na wzglêdzie znaczne zró¿nicowanie p³acowe w 
poszczególnych Spó³kach Grupy BOT, gdzie œrednia p³aca w naszej 
Spó³ce jest relatywnie znacznie najni¿sza w stosunku do pozosta³ych, 
postanowiliœmy wraz z Romanem Brodniakiem, jako przedstawiciele 
pracowników w Radzie Nadzorczej zag³osowaæ przeciw 
przyjmowaniu planu finansowego tylko z tego powodu. Uchwa³a 
jednak uzyska³a wymagan¹ wiêkszoœæ, gdy¿ zgodnie ze Statutem 
Spó³ki w sytuacji równowagi g³osów w tym konkretnym przypadku 
g³os decyduj¹cy nale¿a³ do Wiceprzewodnicz¹cego, który prowadzi³ 
posiedzenie. Nam pozosta³o wpisanie do protoko³u zdania odrêbnego, 
w którym m.in. stwierdzamy, ¿e wskaŸnik przyrostu przeciêtnego 
wynagrodzenia w naszej Spó³ce w 2006 roku z wielu innych powodów, 
kolejnym istotnym mo¿e byæ znacz¹ce zmniejszenie zatrudnienia, 
powinien osi¹gn¹æ poziom co najmniej 7%. Stanis³aw Sidorowicz

Konto Sezam Max  
zapraszamy do Partnera Sprzeda¿y Banku BPH S.A.

w Zgorzelcu ul. Krupiñskiego 6
tel. 075 7755 732 lub 502 664 127

4%
Na
koncie

DELEGACI NSZZ “SOLIDARNOŒÆ”
 przy BOT KWB TURÓW S.A. NA WALNE ZEBRANIE

DELEGATÓW REGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

1.Bohonos Waldemar 19.Do³kowski Marek
2.Mielnik Tomasz 20.Flis Janusz
3.Rudy Miros³aw 21.Szubski Krzysztof
4.Walaszko Janusz 22.Oszust Andrzej
5.Ma³ecki Krzysztof 23.Kier¿nowski Janusz
6.Jakubowski Miros³aw 24.Sprawka Danuta
7.Knieja Edward 25.Stefaniak Marek
8.Smosarski Jerzy 26.Paduch Zbigniew
9.Szlesicki Waldemar 27.Cisek Andrzej
10.Brzeziñski Ryszard 28.Mikulski Wies³aw
11.Jarosz Jerzy 29.Szlesicki Piotr
12.Bednarczyk Grzegorz 30.Kulak Henryk
13.Borysiak Ryszard 31.Kuc Robert
14.Holinka Zbigniew 32.Palewicz Jacek
15.Strózik Zdzis³aw 33.Urbañski Mariusz
16.Klinicki Stanis³aw 34.Stawiana Teresa
17.Pilipionek Piotr 35.Zasoñski Jacek
18.Ilnicki Wojciech 36.Ry¿ewski Piotr

DELEGACI NSZZ “SOLIDARNOŒÆ”
przy BOT KWB TURÓW S.A. NA WALNE ZEBRANIE

SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WÊGLA BRUNATNEGO

Bêd¹ Rady Pracowników?

K.M.

K.M.

10.03 br. Sejm przyj¹³ ustawê powo³uj¹c¹ rady pracowników. Zgodnie 
z ustaw¹, rady pracowników bêd¹ tworzone w przedsiêbiorstwach 
zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowników. Rady maj¹ powstaæ do 23 
marca 2008 r. w zak³adach zatrudniaj¹cych od 50 do 100 
pracowników, a rok wczeœniej - do 23 marca 2007 r. - w 
zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 100 pracowników. 
Rady bêd¹ liczy³y od 3 do 7 cz³onków. Kadencja rady bêdzie trwa³a 4 
lata. Przez ten okres jej cz³onkowie bêd¹ podlegali ochronie, jak 
cz³onkowie w³adz zwi¹zków zawodowych. 
Pracodawca bêdzie przekazywaæ radzie informacje dotycz¹ce 
dzia³alnoœci i sytuacji ekonomicznej firmy, przewidywanych zmian w 
zatrudnieniu, w organizacji pracy. Rady nie bêd¹ mog³y blokowaæ 
decyzji kierownictwa firmy, a jedynie je opiniowaæ. 
Pracodawca, który uniemo¿liwi powo³anie rady pracowników, albo 
nie zrealizuje któregoœ z postanowieñ ustawy podlega karze 
ograniczenia wolnoœci lub grzywny. 
Jeœli w zak³adzie pracy dzia³aj¹ zwi¹zki zawodowe, to one zgodnie z 
ustaw¹ maj¹ prawo do zg³aszania kandydatów do rad. Je¿eli 
zwi¹zkom nie uda siê uzgodniæ sk³adu rady, to jej cz³onkowie bêd¹ 
wybierani przez wszystkich pracowników. 

�ród³o, www.onet.pl


