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W grudniowy czas podsumowañ, refleksji i planów na
przysz³oœæ, wszystkim Górnikom Turowa i ich Rodzinom, w
imieniu Zarz¹du Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego Górników,
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia.
Z okazji Górniczego Œwiêta ¿yczê
spokoju i bezpieczeñstwa w trakcie trudnej
górniczej pracy, satysfakcji finansowej,
poczucia dobrze spe³nionego obowi¹zku i
zawodowej pewnoœci dnia jutrzejszego. Niech
górnicza patronka – œwiêta Barbara, otacza
Was wszystkich i Wasze rodziny opiek¹,
wspiera w potrzebie i pociesza w chwilach
zw¹tpienia.
Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia niech bêd¹ dla Was i Waszych
Rodzin pogodne, radosne i pe³ne rodzinnego
ciep³a nie tylko przy wigilijnych sto³ach, a
œwi¹teczne prezenty niech spe³ni¹ Wasze
najskrytsze marzenia.
W nadchodz¹cym Nowym 2010 Roku ¿yczê du¿o zdrowia,
powodzenia
i
satysfakcji
z
podejmowanych dzia³añ. Tak¿e samych
pogodnych dni, realizacji planów i
sukcesów zawodowych oraz spe³nienia
osobistych marzeñ.
Przewodnicz¹cy NZZG
/-/ Henryk Wielec

O Umowie Spo³ecznej i nie tylko rozmawiamy z Henrykiem Wielcem Przewodnicz¹cym NZZG PGE KWB Turów S.A.
Ka¿dy proces przekszta³ceñ powinien byæ po³¹czony z szerok¹ dyskusj¹ ze stron¹ spo³eczn¹. Czy z tych
zasad, Pañskim zdaniem, wywi¹zuje
siê zarz¹d PGE S.A.
Pracodawca zobowi¹zany jest
konsultowaæ i uzgadniaæ ze zwi¹zkami zawodowymi stronami Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy wszelkie zamierzenia i planowane decyzje
zwi¹zane z procesem konsolidacji, restrukturyzacji i prywatyzacji. Na pytanie czy zarz¹d PGE S.A. wywi¹zuje siê
z tego obowi¹zku, muszê z przykroœci¹ odpowiedzieæ, ¿e nie. St¹d NZZG
wszed³ - wraz z pozosta³ymi kopalnianymi zwi¹zkami zawodowymi - w spór
zbiorowy. Przeprowadziliœmy referendum, w którym za³oga zdecydowanie
popar³a stanowisko zwi¹zkowe i opowiedzia³a siê za strajkiem w przypadku nie podpisania Umowy Spo³ecznej.
Na jakim etapie s¹ rozmowy prowadzone pomiêdzy stron¹ zwi¹zkow¹
a zarz¹dem PGE S.A. w tej sprawie.
Konsolidacja Grupy kapita³owej
PGE ma na celu stworzenie szeœciu
spó³ek odpowiedzialnych z poszczególne segmenty dzia³alnoœci tj. Energetyka Konwencjonalna (wydobycie i
wytwarzanie), Energetyka J¹drowa,
Energetyka Odnawialna, Obrót Hurtowy, Dystrybucja i Sprzeda¿ Detaliczna. Ministerstwo Skarbu Pañstwa i
Zarz¹d PGE S.A. uwa¿aj¹, ¿e to znacznie poprawi efektywnoœæ dzia³ania i
zarz¹dzania tak du¿ym podmiotem.
Zarz¹d PGE S.A. za najwa¿niejsze
zadanie wyznaczy³ sobie daleko id¹c¹
konsolidacjê w systemie koncernowym, w wyniku czego równie¿ nasza
Kopalnia stanie siê czêœci¹ Koncernu
Energetyka Konwencjonalna (wydobycie i wytwarzanie). W tym celu wyznaczono PGE Elektrownia Be³chatów
S.A. jako spó³kê integruj¹c¹, na prezesa integratora powo³ano Jacka Kaczorowskiego (prezesa PGE KWB
Be³chatów S.A.). Nad ca³oœci¹ jednak
pieczê ma Zarz¹d PGE S.A. z prezesem Tomaszem Zadrog¹ na czele.
Jako cz³onek Zespo³u Trójstronnego
ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego, obserwujê dziwn¹ sytuacjê, otó¿ co najmniej
od roku, na kolejnych posiedzeniach
Zespo³u Trójstronnego, kwestia podpisania Umowy Spo³ecznej gwarantuj¹cej zachowanie uprawnieñ przynajmniej na obecnym poziomie, wydaje siê spraw¹ oczywist¹ dla wszystkich stron. Padaj¹ zapewnienia i de-

klaracje podpisania stosownego porozumienia. Jednak, jako cz³onek Spo³ecznej Rady Konsultacyjnej Bran¿y
Wêgla Brunatnego - gdzie powinny
byæ ustalane zapisy treœci Umowy
Spo³ecznej, obserwujê dziwn¹ sytuacjê zaprzeczenia ustaleniom z Zespo³u Trójstronnego, przedstawiciele zarz¹du PGE S.A. jak i spó³ki integruj¹cej próbuj¹ odwlekaæ w czasie jej podpisanie, podwa¿aj¹c zapisy ju¿ istniej¹cych gwarancji wynikaj¹cych ze
Ÿróde³ prawa pracy. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, która mo¿e doprowadziæ do zmian w³asnoœciowych
i strukturalnych przed podpisaniem
gwarancji pracowniczych dla naszej
za³ogi.
Czy nie uwa¿a Pan, ¿e czekanie
tak d³ugo na podpisanie Umowy Spo³ecznej rodzi w za³ogach dyskomfort,
niepokoje spo³eczne. Czym ró¿ni siê
umowa wczeœniejsza z BOT-m od proponowanej obecnie przez Stronê Spo³eczn¹.
Oczywiœcie, brak Umowy niesie ze
sob¹ du¿e i niebezpieczeñstwo utraty
tego co dziœ mamy zagwarantowane
jako pracownicy. Od pocz¹tku prac nad
programem restrukturyzacji polskiej
energetyki przedstawiano stronie spo³ecznej wersje zmian w której gwarancje dla pracowników, to rzecz oczywista i niepodlegaj¹ca dyskusji. Pracownicy nic nie strac¹, a ma byæ tylko lepiej, lepiej dla spó³ek, lepiej dla za³óg.
Mocno zaczynam w¹tpiæ w idylliczny
obraz przysz³oœci kreowany przez decydentów i kreatorów zmian. Musimy
zastanowiæ siê nad wiarygodnoœci¹
zarówno strony rz¹dowej jak i zarz¹du PGE S.A. Nikt tu nie myœli o komforcie, ale o przestrzeganiu przez Zarz¹d
PGE S.A. norm prawnych. Jeœli ju¿ na
starcie, na pocz¹tku procesu zmian
strukturalnych, s¹ próby ³amania zapisów umów i zobowi¹zañ zawartych
ze stron¹ spo³eczn¹, a mamy obecnie
takie problemy, to mo¿e to Ÿle wró¿yæ
nam pracownikom na przysz³oœæ.
Czym ró¿ni siê dzisiaj obowi¹zuj¹ca
Umowa od tej proponowanej na przysz³oœæ przez stronê spo³eczn¹? Strona spo³eczna domaga siê jedynie potwierdzenia przez podmiot zarz¹dzaj¹cy w strukturze koncernowej gwarancji utrzymania umów i porozumieñ na
poziomie dotychczasowym. Najbli¿sze
tygodnie zadecyduj¹, czy realizuj¹c
wynik referendum rozpoczniemy procedurê strajkow¹. Wiem, jest to krok

trudny i kosztowny, ale ca³¹ win¹ za
tak¹ ewentualnoœæ obarczam Zarz¹d
PGE S.A. i Zarz¹d spó³ki integruj¹cej,
których win¹ jest marazm w negocjacjach z Rad¹ Konsultacyjn¹, niefrasobliwoœæ i lekcewa¿enie naszych za³óg
w najwa¿niejszych kwestii gwarancji
warunków zatrudnienia.
Jest Pan tak¿e przewodnicz¹cym
Federacji Zwi¹zków Zawodowych
Górnictwa Wêgla Brunatnego, du¿o
pracy przed Panem, czy trudno jest
³¹czyæ te dwie funkcje?
W czerwcu 2009 r. zosta³em wybrany na przewodnicz¹cego Federacji Zwi¹zków Zawodowych Górnictwa
Wêgla Brunatnego. Wczeœniej przez
siedem lat by³em jednym z wiceprzewodnicz¹cych Federacji. Wybór przewodnicz¹cego by³ spowodowany faktem, ¿e w listopadzie 2008 r. zmar³ po
ciê¿kiej chorobie przewodnicz¹cy Federacji œp. Zdzis³aw Wach. Czy trudno
jest po³¹czyæ te dwie funkcje, otó¿ w
du¿ej mierze tematy i problemy jakie
spotykamy w dzia³alnoœci poszczególnych organizacji zwi¹zkowych wchodz¹cych w sk³ad Federacji s¹ podobne i to one wyznaczaj¹ tematy i kierunki jej dzia³ania. Uwa¿am, ¿e ten
dualizm stanowiskowy pozwala mi na
dog³êbne rozpoznania tematów i problemów bran¿y. Ponadto daje mo¿liwoœci korzystnej dzia³alnoœci na rzecz
naszych za³óg, poprzez struktury krajowe i wojewódzkie OPZZ oraz Konfederacjê Zwi¹zków Zawodowych Górnictwa w Polsce. Pozwala na uczestniczenie, jako cz³onek, w Zespole Trójstronnym ds. Bran¿y Wêgla Brunatnego. Zgadza siê, ¿e pracy jest du¿o wiêcej, ale nie narzekam.
Zbli¿a siê Barbórka - Œwiêto Braci
Górniczej, czego, z tej okazji ¿yczy³by
Pan górnikom z Turowa, cz³onkom kierowanego przez Pana Zwi¹zku.
W dniu Górniczego Œwiêta – tradycyjnej Barbórki, sk³adam górnikom
Turowa przede wszystkim ¿yczenia
bezpiecznej, spokojnej i rzetelnie wynagradzanej pracy. Niech w Waszych
umys³ach zagoœci poczucie pewnoœci
zatrudnienia zapewniaj¹cego Wam i
Waszym Rodzinom godny byt. Niech
œwiêta Barbara – patronka ca³ej Górniczej Braci – otoczy Was i Wasze
Rodziny swoim opiekuñczym ramieniem i wspiera Was w chwilach zw¹tpienia.

Dziwne akcje z akcjami....
12 paŸdziernika zwi¹zki zawodowe naszej bran¿y,
w tym wszystkie z kopalni Turów, wyst¹pi³y do Komisji
Nadzoru Finansowego z wnioskiem o stanowisko i interwencjê w sprawie konwersji akcji pracowniczych i
zredukowanej kwoty ich wartoœci. W naszym przypadku jest to niespe³na 34 mln z³. Zwi¹zkowcy zwrócili
uwagê na mo¿liwoœæ proporcjonalnego wzrostu niezadowolenia za³ogi z obecnie proponowanej konwersji
zwielokrotnionemu po poniesieniu strat indywidualnych
oraz potraktowanie przez za³ogê ca³ego procesu jako
kradzie¿ uzyskanych korzyœci z tytu³u komercjalizacji
spó³ki.
16 paŸdziernika organizacje zwi¹zkowe z kopalni
Turów wyst¹pi³y z problemem parytetu konwersji akcji
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
21 paŸdziernika kopalniane organizacje zwi¹zkowe
otrzyma³y pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich informuj¹ce m.in. o tym, i¿ „... Biuro RPO zwróci³o siê do Ministerstwa Skarbu Pañstwa o zbadanie
niniejszej sprawy i udzielenie stosownych wyjaœnieñ.”.
Otzrymaliœmy zapewnienie, i¿ „Dopiero po otrzymaniu
odpowiedzi i zapoznaniu z nades³an¹ korespondencja,
Rzecznik dokona pe³nej analizy przedmiotowej sprawy
oraz oceni czy istniej¹ podstawy do podjêcia dalszych
dzia³añ w sprawie.”. O zajêtym przez Rzecznika stanowisku zostaniemy poinformowani odrêbnym pismem.
23 paŸdziernika Komisja Nadzoru Finansowego odpowiadaj¹c na pismo zwi¹zkowców poinformowa³a, i¿
„... spó³ka PGE GiE SA jako spó³ka z grupy kapita³owej PGE SA w chwili obecnej nie jest i nie bêdzie podmiotem nadzorowanym przez Komisjê.”. Zastêpca
Dyrektora Departamentu Emitentów KNF stwierdzi³, i¿

WskaŸnik
wynagrodzeñ 2009 r.
Wzrost wynagrodzeñ to jak zawsze dra¿liwy temat. Mo¿e budziæ
zdziwienie fakt, ¿e w tym roku na
ten temat mówi siê bardzo niewiele. W tym miejscu nale¿a³o by przypomnieæ ¿e przyrost wynagrodzenia
na ten rok w naszym zak³adzie zosta³ uzgodniony, rozdysponowany w
porozumieniu podpisanym 20 paŸdziernika 2008 roku. W którym to
wszystkie strony ustali³y ¿e przyrost wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ na 2009 rok zostanie zrealizowany poprzez zwiêkszenie stawek
zasadniczych o 175 z³ od 1 grudnia
2008 r., oraz w postaci przeszeregowañ od miesi¹ca sierpnia 2009 r. w
iloœci ok. 30% stanu zatrudnienia.
Druga czêœæ tego uzgodnienia jest
w trakcie realizacji.

Komisja docenia wagê przedstawionych zastrze¿eñ „nie
ma jednak mo¿liwoœci ingerencji w sposób przeprowadzania prywatyzacji spó³ek Skarbu Pañstwa, w tym
ustalania parytetów konwersji akcji pracowniczych.
Kwestia ta le¿y w gestii w³aœciwego Ministra oraz zarz¹dów spó³ek bêd¹cych czêœci¹ procesów konsolidacji. KNF nie dysponuje kompetencjami w zakresie spraw
w³aœcicielskich i mediacji w konfliktach miêdzy akcjonariuszami”.
30 paŸdziernika br. piêæ zwi¹zków zawodowych z
kopalni Be³chatów w piœmie do premiera Donalda Tuska wyst¹pi³o z wnioskiem „... o interwencjê u podleg³ego (premierowi) Ministra Skarbu Pañstwa, w którego gestii le¿y ustalanie parytetów konwersji akcji pracowniczych spó³ek konsolidowanych na akcje spó³ki
konsoliduj¹cej”. W przypadku Be³chatowa uprawnieni
pracownicy otrzymali akcje pracownicze kopalni na
³¹czn¹ kwotê pond 170 mln z³. Po konwersji otrzymaj¹
akcje za niespe³na 121 mln z³. Kwota redukcji wynios³a
wiêc ponad 50 mln z³.; prawie 30%. Be³chatowianie
wyst¹pili wczeœniej (12 paŸdziernika) do Komisji Nadzoru W³aœcicielskiego z wnioskiem o zajêcie stanowiska w tej sprawie. KNF jednoznacznie wskaza³o Ministra Skarbu jako organ w³aœciwy do rozwi¹zania problemu w drodze negocjacji. Zwi¹zkowcy wyst¹pili z
wnioskiem o interwencjê wobec faktu wejœcia grupy PGE
S.A. na gie³dê z akcjami o wartoœci nominalnej 10 z³
przy proponowanej cenie emisyjnej 23 z³ i weryfikacji
wartoœci akcji przez rynek do poziomu ok. 30 z³., co
wzbudzi - jak stwierdzili w swoim piœmie – „... zwielokrotnione niezadowolenie za³ogi proporcjonalnie do poniesionych start indywidualnych potraktowanych przez
za³ogi jako kradzie¿ uzyskanych ju¿ korzyœci z tytu³u
komercjalizacji spó³ek...”.

WskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ
Na
pocz¹tku 2008
roku strona
spo³eczna i
Zarz¹d KWB
Turów ustali³y
wskaŸnik
wzrostu wynagrodzeñ w
wysokoœci 8,4%; zosta³ on rozdysponowany. Od 1 marca 2008 roku w tabeli p³ac ka¿da kategoria zaszeregowania wzros³a o 100 z³. W czerwcu
2008 roku na posiedzeniu Komitetu
Steruj¹cego w Grupie BOT ustalono,
¿e z uwagi na wystêpuj¹ce dysproporcje wynagrodzeñ w poszczególnych
spó³kach Grupy BOT podniesiony zostanie wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ
na 2008 r. W ramach tego podzia³u Kopalnia Turów otrzyma³a zgodê realizacji wzrostu wynagrodzeñ na poziomie 11,5%. To by³o kolejne 3,1 % wzro-

stu wynagrodzeñ.
Negocjacje strony zwi¹zkowej z
Zarz¹dem KWB Turów rozpoczê³y siê
pod koniec lipca 2008, Zarz¹d Kopalni zaproponowa³ podzia³ w nastêpuj¹cy sposób: wzrost premii we wrzeœniu i paŸdziernika lub wyp³ata jednorazowej kwoty 1500 z³ dla ka¿dego
pracownika. Strona zwi¹zkowa proponowa³a przyznanie kwoty do ka¿dej
kategorii. Propozycje by³y ró¿ne, bo
ka¿da organizacja zwi¹zkowa wnioskowa³a inaczej. NZZG wnioskowa³o
250 z³. Po wielu burzliwych spotkaniach zwi¹zki wypracowa³y wspólne
stanowisko. Mia³o ono zaspokoiæ oczekiwania pracowników i zwi¹zki zawodowe tj. 250 z³ do ka¿dej stawki zaszeregowania oraz 3% do tabeli (procentowa zmiana w tabeli to upór
zwi¹zku Kadra – „¿ó³tego” zwi¹zku).
dok. na str. 4.

WskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ
Niestety Zarz¹d Kopalni zaproponowa³ kolejno -125 z³, 140 z³, a ostatnia
propozycja Zarz¹du to 150 z³ od miesi¹ca grudnia. Wszyscy mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e wywalczona kwota do
stawki ka¿dego pracownika procentuje na przysz³oœæ i zagwarantuje wy¿sze p³ace ju¿ od stycznia 2009-roku,
a nagroda1500 z³ (brutto) posz³aby w
zapomnienie jak w przesz³oœci 400 z³
(prezent równie¿ od „¿ó³tego zwi¹zku”). Zwi¹zki zawodowe broni³y swojego stanowiska i nie ustêpowa³y. W
dniu 20 paŸdziernika 2008 roku zosta³ wszczêty spór zbiorowy. Za³oga
by³a niecierpliwa i zaczê³a w¹tpiæ, ¿e
to siê powiedzie. A jednak osi¹gniêto
sukces. W dniu 20 listopada 2008 Za-

rz¹d PGE KWB Turów S.A. i zak³adowe organizacje zwi¹zkowe w wyniku
pó³rocznych rokowañ podpisa³y Porozumienie p³acowe. Uzgodniono sposób podzia³u wskaŸnika (3,1 %) poprzez wzrost stawek osobistego zaszeregowania od 01.12.2008 r o 175 z³
oraz przeszeregowania od miesi¹ca
sierpnia 2009 r 30% ogó³u zatrudnienia. Pozosta³a niewykorzystana czêœæ
wskaŸnika zosta³a wyp³acona w na-

stêpuj¹cy sposób:
- zwiêkszona premia za m-c grudzieñ
o 25%
- nagroda w kwocie 500 z³ dla ka¿dego pracownika.
Zwi¹zki w przypadku zmian wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ w 2009
roku zastrzeg³y mo¿liwoœæ negocjacji.
Wszyscy wiemy jaka jest obecna sytuacja. Jesteœmy w trakcie konsolidacji.
Trwaj¹ negocjacje dot. porozumienia
w sprawie gwarancji p³acowych i zatrudnienia.

NZZG zaprasza 16 stycznia i 6 lutego do KG Jubilat
na Zwi¹zkowe Bale Karnawa³owe. Szczegó³owe
informacje w og³oszeniach na tablicach zwi¹zkowych.

Halowy turniej pi³karski

10 PaŸdziernika 2009 r. na sali gimnastycznej szko³y podstawowej nr 3 odby³ siê Halowy turniej pi³karski
zorganizowany przez Zarz¹d kopalni. Uczestniczy³y w nim dru¿yny wszystkich zwi¹zków zawodowych i Zarz¹du
spó³ki. Turniej odby³ siê w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji fair play. Zawodnikom nie brakowa³o ambicji w walce o zwyciêstwo. Mecze dru¿yny NZZG by³y bardzo emocjonuj¹ce, by³o widaæ wielkie zaanga¿owanie i du¿¹ wole walki, doprowadzi³o to nasz¹ dru¿ynê do fina³u Turnieju gdzie ulegli dobrze dysponowanej
dru¿ynie „Solidarnoœci 80”. Mo¿e za rok bêdzie lepiej. NZZG gra³o w sk³adzie: K.Drapa³a, A.Oliasz, M.Gorczyca,
J.Gawlik, J.G¹siorowski, S.Cisek, P.Cisek, W.Kwiatkowski, G.Tyszkiewicz, B.Tyszkiewicz. Jako trener w czasie gry prowadzi³ nas Izydor Walczak.
Kolejnoœæ dru¿yn: „Solidarnoœæ 80”, NZZG, „Solidarnoœæ”, ZZ Kadra, ZZP, Zarz¹d Kopalni.

