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Do wszystkich Zwi¹zkowców

Szanowne Kole¿anki,
Szanowni Koledzy
Swego czasu z³o¿ylicie Pañstwo deklaracje przynale¿noci do swoich organizacji zwi¹zkowych, które w za³o¿eniach
powsta³y po to, by chroniæ prawa i reprezentowaæ Wasze interesy. Tak¿e wa¿nym
dzia³aniem naszym jest obrona godnoci,
praw i interesów materialnych i moral-

Drodzy Górnicy, Kole¿anki i Koledzy
Z okazji Górniczego wiêta Zarz¹d Niezale¿nego
Zwi¹zku Zawodowego Górników Kopalni Turów
sk³ada serdeczne ¿yczenia ca³ej Turoszowskiej
Braci Górniczej. Niech wiêta Barbara ma Was
w nieustaj¹cej opiece podczas wykonywania codziennych obowi¹zków, dawa³a poczucie stabilnoci i pewnoci dnia jutrzejszego. Dzieñ Górnika to tak¿e dzieñ radoci i satysfakcji dla waszych rodzin  rodzin dumnych z zawodu górnika. Szczêæ Bo¿e Górnikom, Szczêæ Bo¿e nam
Wszystkim.

nych pracowników Kopalni Turów. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu wielu
cz³onków zarówno w negocjacjach na
najwy¿szym szczeblu, jak i na szczeblu
zak³adowym uda³o nam siê wiele po¿ytecznego za³atwiæ.
Jednak o sukcesie wielu za³atwionych
pozytywnie spraw decyduje bardzo czêsto
informacja. Dlatego w³anie postanowilimy
wydaæ nasz¹, zwi¹zkow¹, s³u¿¹c¹ nam do
przekazu informacji gazetê. Celem priorytetowym tego biuletynu ma byæ przekazywa-

ZESPÓ£ TRÓJSTRONNY
W Kleczewie siedzibie Kopalni Wêgla Brunatnego Konin S.A. w dniu 22
wrzenia 2006 r. odby³o siê inauguracyjne posiedzenie Zespo³u Trójstronnego do spraw Bran¿y Wêgla Brunatnego.
Tym faktem uwieñczono sukcesem
wieloletnie starania Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w Bran¿y Wêgla Brunatnego o jego powo³anie.
Podpisano Regulamin Zespo³u w którym §1 brzmi :
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nie informacji i problemów Was nurtuj¹cych.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do naszych zwi¹zkowców, do Wszystkich
Zwi¹zkowców, pracowników BOT KWB
Turów S.A. by czytali nas, interesowali siê
problematyk¹ zwi¹zkow¹, a przede
wszystkim bycie Pañstwo przekazywali
nam swoje problemy o których informowaæ bêdziemy na naszych ³amach.
Henryk Wielec Przew. NZZG BOT
KWB Turów S.A.

Stronê Rz¹dow¹ reprezentuj¹:
 Ministerstwo Skarbu Pañstwa

Celem powo³ania Zespo³u do Spraw
Bran¿y Wêgla Brunatnego, zwanego dalej Zespo³em, jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron
przy wypracowaniu stanowiska w sprawach wa¿nych z punktu widzenia polityki
pañstwa wobec Bran¿y Wêgla Brunatnego, oraz interesów pracowników i pracodawców.

 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

W sk³ad Zespo³u wchodz¹ przedstawiciele Rz¹du, Zwi¹zki Zawodowe oraz
Pracodawcy.

 Porozumienie ZZ Kadra Sekcja Wê-

 Ministerstwo Gospodarki
Stronê Pracowników reprezentuj¹:
 Federacja Zwi¹zków Zawodowych
Górnictwa Wêgla Brunatnego
 SGiE NSZZ Solidarnoæ Sekcja
Wêgla Brunatnego

dokoñczenie na str. 2
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dokoñczenie ze str. 1
gla Brunatnego
 Ogólnokrajowe ZZZ Pracowników Ruchu Ci¹g³ego Sekcja Górnictwa
 Sekcja NSZZ Solidarnoæ 80
Stronê Pracodawców reprezentuj¹:
 Zwi¹zek Pracodawców Porozumienie
Producentów Wêgla Brunatnego

Posiedzenie Zarz¹du
W dniu 26.10.2006 r. odby³o siê kolejne posiedzenie Zarz¹du NZZG BOT
KWB Turów SA. W trakcie obrad przewodnicz¹cy Henryk Wielec obszernie z³o¿y³ informacje z bie¿¹cych spraw którymi zajmuje siê Spo³eczna Rada Konsultacyjna oraz z prac Zespo³u Trójstronnego ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego. Goæmi zaproszonymi na Zarz¹d byli Starosta
Powiatu Zgorzeleckiego Andrzej Tyc oraz
Burmistrz Miasta Zgorzelec Miros³aw Fiedorowicz. Samorz¹dowcy zdali informacje z wykonanych prac w minionej kadencji, zapoznali cz³onków Zarz¹du z przysz³ymi inwestycjami które czekaj¹ oba
samorz¹dy. Mówili tak¿e o realizacji za³o¿eñ dotycz¹cych problemu bezrobocia
w powiecie Zgorzeleckim.

Wywiad

Po co zespó³?

HENRYK WIELEC  wiceprzewodnicz¹cy Federacji Zwi¹zków Zawodowych
Górnictwa Wêgla Brunatnego komentuje powstanie Zespo³u Trójstronnego do
Spraw Bran¿y Wêgla Brunatnego.
Panie przewodnicz¹cy, co by³o powodem, ¿e tak zdecydowanie dopominalicie
siê powo³ania tego Zespo³u? Skoro ju¿
powsta³ i zaczyna pracowaæ, czego oczekujecie?
Rzeczywicie nasze starania o umo¿liwienie prowadzenia aktywnego dialogu
spo³ecznego z rz¹dem trwa³y d³ugo, zbyt
d³ugo. Powo³anie Zespo³u da³o nam nowy
instrument, a przede wszystkim mo¿liwoæ bezporedniego przekazywania problemów naszej bran¿y stronie rz¹dowej.
Do tej pory ta mo¿liwoæ by³a bardzo
ograniczona, gdy¿ nasze problemy za³atwialimy przy pomocy Spo³ecznej Rady
Konsultacyjnej, która sk³ada³a siê z dwóch
stron, czyli przedstawicieli pracodawców
i zwi¹zków zawodowych. Wraz z powo-
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Porz¹dek obrad uwzglêdnia³
 Przyjêcie i podpisanie przez strony
Regulaminu Zespo³u Trójstronnego
ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego.
 Wyznaczenie przez strony wspó³przewodnicz¹cych Zespo³u.
 Ustalenie harmonogramu i tematyki
pracy Zespo³u.

 Omówienie aktualnych problemów
bran¿y.
 Omówienie kwestii akcji pracowniczych, zgodnie z Ministrem Skarbu
Pañstwa Porozumieniem w sprawie
gwarancji nabycia przez pracowników
akcji spó³ki BOT Górnictwo i Energetyka S.A. z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 Sprawy ró¿ne.

W kolejny punkcie obrad Zarz¹du zapoznano siê z programem Obchodów
Dnia Górnika 2006r. Omówiono wykonanie preliminarza wydatków za IX miesiê-

cy 2006 r. Przyznano tak¿e zapomogi i
dofinansowania. Cz³onkowie Zarz¹du nie
wnieli uwag co do realizacji preliminarza. P.W.

³aniem Zespo³u mamy mo¿liwoæ nie tylko pog³êbienia dialogu spo³ecznego ale
przede wszystkim czynnego uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji
wa¿nych dla naszego rodowiska. Nadal
jednak nie rozumiem dlaczego a¿ do tej
pory pozbawiano nas tego wa¿nego instrumentu dialogu i ustawicznie spychano do rozmaitych podstolików czy w³¹czano do wczeniej powsta³ych zespo³ów

trójstronnych, których uczestników nie
zawsze interesowa³y nasze problemy.
D³u¿ej nie moglimy ju¿ czekaæ tym bardziej, ¿e ostatnio wiele siê dzieje gdy ¿ycie
gospodarcze obfituje w wa¿ne dla nas
wydarzenia. Wystarczy, ¿e wspomnê chocia¿by o konsultacjach zwi¹zanych z projektem programu dla polskiej elektroenergetyki czy o tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych w obrêbie naszego
dokoñczenie na str. 3

Harmonogram prac MPKZP na 2007 rok
Termin sk³adania
wniosków
15 I
14 II
14 III
13 IV
15 V
13 VI
16 VII
14 VIII
13 IX
15 X
13 XI
12 XII

Posiedzenia Zarz¹du

Kopertowanie

Wyp³aty po¿yczek

19 I
19 II
19 III
19 IV
18 V
15 VI
20 VII
20 VIII
17 IX
19 X
16 XI
17 XII

24 I
21 II
21 III
24 IV
23 V
20 VI
24 VII
22 VIII
19 IX
24 X
21 XI
19 XII

25-26 I
22-23 II
22-23 III
25-26 IV
24-25 V
21-22 VI
25-26 VII
23-24 VIII
20-21 IX
25-26 X
22-23 XI
20-21 XII

Okienko kasowe czynne we wtorki w godzinach: 6.00-8.00, 13.00-14.00 w dniu wyp³at po¿yczek w godz.6.00-9.30,10.00-14.30.

dokoñczenie ze str. 2
sektora. Te sprawy s¹ na tyle wa¿ne, ¿e
nie moglimy staæ na uboczu. Zespó³
umo¿liwi nam aktywne uczestniczenie w
g³ównym nurcie wydarzeñ. Pozwoli tak¿e na podjêcie dyskusji z urzêdnikami rz¹dowymi i na wyrane artyku³owanie naszych zastrze¿eñ. Nie bez znaczenia bêdzie równie¿ mo¿liwoæ przedstawiania
naszych problemów.
¯ycie pokaza³o, ¿e porednicy nie zawsze robili to umiejêtnie. Natomiast ci¹g³e ko³atanie do drzwi ministerialnych
gabinetów by³o po prostu ma³o efektywne. Wystarczy spojrzeæ na problemy, które dotykaj¹ za³ogi kopalñ Konin i Adamów oraz pracowników PAK, to idea powo³ania Zespo³u nabiera innego wymiaru. Mamy te¿ nadziejê, ¿e wspólnie uda
siê nam wywalczyæ wiêcej. A ju¿ na pewno bêdziemy zdecydowanie przeciwstawiali siê próbom poszatkowania naszych
przedsiêbiorstw.
Nie pozwolimy, by na bazie naszych
kopalñ powstawa³y spó³ki zale¿ne. Z dowiadczeñ wiemy, ¿e tego typu przedsiêwziêcia rodz¹ jedynie konflikty spo³eczne a ich efektywnoæ ekonomiczna jest
co najmniej w¹tpliwa.
Rozmawia³: Tomasz Ostrowski

27 listopada odszed³ od nas Wies³aw Partyñski, by³y kierownik Dzia³u
Inwentaryzacji, ceniony, zaanga¿owany, oddany sprawom zawodowym.
Wieloletni cz³onek naszego Zwi¹zku. W naszej pamiêci pozostanie jako
profesjonalista i ceniony kolega. ¯onie i rodzinie sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia - Górnicy z NZZG.

Feralna Kropka
Gdy wprowadzano kropkê do grafika systemu pracy obiecywano
pracownikom, ¿e nic nie strac¹ finansowo, a kropka usprawni system pracy zak³adu. By³o to równie¿ podyktowane rzekomo dostosowaniem harmonogramu zmianowego do przepisów unijnych. Jednak
w praktyce okaza³o siê ca³kiem co innego. Pracownicy potracili na
zarobkach a kropka jest wygodnym rozwi¹zanie tylko dla pracodawcy. Udzielanie wolnego w ten dzieñ jest ró¿nie interpretowane przez
kierowników oddzia³ów i pionów, a pracownik niejednokrotnie, do
ostatniej chwili nie wie w który dzieñ ma wolne a w który pracuje.
Czêsto o swoim wolnym dowiaduje siê w ostatniej chwili, niejednokrotnie w jego przededniu. Jako zwi¹zek zawodowy uwa¿amy ¿e Zarz¹d kopalni wydaj¹c harmonogram pracy systemu czterobrygadowego pracownikom z zaznaczonymi w nim dniami wolnymi dla pracownika, ³¹cznie z kropkami, to dni te powinny byæ faktycznie dniami
wolnymi od pracy co powinno byæ rygorystycznie przestrzegane przez
prze³o¿onych, umo¿liwiaj¹c tym samym zaplanowanie przez pracownika wypoczynku w okresie przerwy od pracy, podobnie jak to czyni¹
pracuj¹cy na pierwszej zmianie. Dlatego te¿ apelujemy do organizacji zwi¹zkowych i Zarz¹du Kopalni o opracowanie nowego, bardziej
przejrzystego, czytelnego i mniej uci¹¿liwego dla pracownika harmonogramu pracy w systemie czterobrygadowym.

RZ¥D PRZECIWKO INICJATYWIE OBYWATELSKIEJ
Rada Ministrów zwróci³a siê do
Wysokiej Izby o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw.
Projekt obywatelski zak³ada miedzy
innymi:
 utrzymanie dotychczasowych zasad
wczeniejszego przechodzenia na
emeryturê dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po dniu 31
grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia
1968 r. którzy:
 przed 1 stycznia 1999 r. byli zatrudnieni w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze,
 posiadaj¹ wymagany sta¿ pracy w
warunkach szczególnych lub w
szczególnym charakterze,
 nie przyst¹pili do otwartego fundu-

szu emerytalnego lub rozwi¹¿¹ umowê z tym funduszem na zasadach
okrelonych w projekcie ustawy.
 Ponadto projekt obywatelski ustawy
zak³ada uchylenie zapisów w ustawie
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych zapowiadaj¹cych utworzenie emerytur pomostowych

Rz¹d przes³a³ do marsza³ka Sejmu
oficjalne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz innych ustaw. Podsumowuj¹c
swoje stanowisko Rada Ministrów
zwróci³a siê do Wysokiej Izby o odrzucenie obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw.

Ze wzglêdu na to, ¿e projekt obywatelski spotka³ siê z nadzwyczajnym
poparciem spo³ecznym (blisko 800
ty. podpisów) nie mo¿emy przejæ
obojêtnie wobec negatywnej opinii rz¹dowej podpisanej przez Premiera Jaros³awa Kaczyñskiego.
Niezale¿ny Zwi¹zek Zawodowy
Górników BOT KWB Turów S.A. jako
jeden z inicjatorów w/w projektu (zebralimy kilka tysiêcy podpisów pod
wnioskiem) w pe³ni popiera wniosek
obywatelski i zaskakuje nas stanowisko rz¹du któremu tak mocno mia³o
zale¿eæ na dbaniu o sprawy pracownicze.
Jakie jeszcze niespodzianki szykuje nam rz¹d np. w planowanych
zmianach w kodeksie pracy, kiedy
zostan¹ one przedstawione stronie
zwi¹zkowej?
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Staszic w Turowie
26 wrzenia, odwiedzi³a nas piêcioosobowa delegacja ze ZZG KWK Staszic w Katowicach. W sk³ad której wchodzili miedzy innymi, przewodnicz¹cy
ZZG KWK Staszic Pa³czyk Henryk i wiceprzewodnicz¹cy ZZG KWK Staszic
Ptak Ryszard.
Wizyta ta mia³a na celu zaznajomienie naszych goci z warunkami pracy, jakie u nas panuj¹, i problemami, z jakimi
borykamy siê na co dzieñ jako zwi¹zkowcy. Mimo krótkiego ich pobytu u nas, zd¹¿ylimy wspólnie zwiedziæ Elektrowniê
Turów S.A., podziwialimy panoramê
okolicy z dachu bloku energetycznego ,
poznalimy historiê funkcjonowania tego
zak³adu i sposób wytwarzania energii
elektrycznej z wêgla brunatnego. Podczas
zwiedzania kopalni najwiêksze wra¿enie
na naszych gociach wywo³a³a wielkoæ
wyrobiska i ogrom maszyn podstawowych , koparek i zwa³owarek, po zwiedzeniu jednej z nich (nie wszyscy odwa-

¿yli siê wejæ na sam¹ górê zwa³owarki)
i wykonaniu zdjêæ pami¹tkowych, powrócilimy do biura. Nasi gocie stwierdzili,
¿e chocia¿ sposób urabiania wêgla jest
tak ró¿ny ,to praca górnika , w naszym
zak³adzie jest równie ciê¿ka i trudna.

Podczas rozmów wszyscy wyrazili chêæ
do kontynuowania i zacieniania wspó³pracy naszych organizacji zwi¹zkowych
co powinno skutkowaæ obopóln¹ korzyci¹. Nastêpnego dnia koledzy zwi¹zkowcy powrócili do domu.

Nestorzy ruchu zwi¹zkowego

¯o³nierz, górnik, zwi¹zkowiec...
¯ycie pana Ludwika Adamczyka obfitowa³o w wiele zdarzeñ. Nale¿y wspomnieæ, ¿e by³ on ¿o³nierzem wojska polskiego, jego jednostka jecha³a na front
by wzi¹æ udzia³ w wojnie rosyjsko-fiñskiej. Niestety nie zd¹¿yli... Póniej znalaz³ siê pod Narwikiem. Z Norwegii wycofywali siê jako ostatni; do ich zadañ
nale¿a³o uniemo¿liwienie przejêcia jakiegokolwiek maj¹tku przez nadchodz¹cego wroga. Póniej walczy³ we Francji, mia³ siê ewakuowaæ do Anglii, w
koñcu trafi³ do niewoli niemieckiej, a
póniej do pracy w gospodarstwie rolnym u niemieckiego bauera.
Pan Ludwik przyjecha³ do Polski w
1947 roku z Belgii, gdzie pracowa³ w
g³êbinowej kopalni wêgla kamiennego.
Tam te¿ wst¹pi³ do górniczych zwi¹zków zawodowych. Wspomina, ¿e na
Zachodzie by³o inaczej ni¿ u nas obecnie. Zwi¹zki cieszy³y siê du¿ym uzna-

niem, a do ich najwa¿niejszych zadañ
nale¿a³o wyp³acanie strajkuj¹cym górnikom kwot pieniê¿nych pozwalaj¹cych
na prze¿ycie czasu walki o zwiêkszenie
wyp³at. Podwy¿ki czêsto trzeba by³o
wywalczyæ strajkiem, chocia¿ czasami
by³y one wynikiem negocjacji zwi¹zków
z w³acicielem kopalni. Pan Ludwik
prze¿y³ trzy strajki w 1933, 1935 i 1936
roku. Ten trzeci strajk by³ najd³u¿szy i
trwa³ trzy miesi¹ce. Spór dotyczy³ 10%
podwy¿ki, jako ¿e ceny wzros³y o 10%.
Wygrali, bo w koñcu do strajków do³¹czyli kolejarze i pracownicy fabryk. Ju¿
w Ojczynie podj¹³ pracê w kopalni Ka³awsk i zamieszka³ w kopalnianych blokach w Wêgliñcu. Jak sam wspomina
na pocz¹tku nie chciano go puciæ do
pracy na dole. Jedzi³ wiêc parowozem. W koñcu jednak pracowa³ jako
górnik. W 1963 roku przeszed³ na rentê. Ca³a Jego rodzina zwi¹zana by³a z

prac¹ w górnictwie.
Dzi panu Ludwikowi  mieszkañcowi Trójcy - ¿yczymy, by zdrowie
i wietna pamiêæ nadal dopisywa³y.

Niezale¿ny Zwi¹zek Zawodowy Górników 59-916 Bogatynia 3, tel. redakcji 075 77 36 100,
e-mail: nzzgkwbturow@wp.pl www.nzzg.yoyo.pl
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