Grudziñ 2006 r.

Grudniowe spotkanie
Na dorocznym grudniowym posiedzeniu Zarz¹du
NZZG, które odby³o siê w Klubie Górniczym „Jubilat” w Bogatyni dokonano podsumowania dzia³alnoœci Zwi¹zku w 2006 roku.
By³y ¿yczenia œwi¹teczne i na ca³y Nowy 2007 Rok.
Wyró¿niono tak¿e odznaczeniami ”Zas³u¿ony Dzia³acz
NZZG” dwudziestu jeden najaktywniejszych cz³onków
Zwi¹zku, oraz dwie osoby odznakami „Za zas³ugi dla
OPZZ”.

Nr 2

Niezale¿ny Zwi¹zek Zawodowy Górników BOT
KWB Turów S.A. zwraca siê do Zarz¹du BOT GiE
S.A. o pilne podjêcie rozmów w sprawie podpisania
porozumienia dot. szczególnej ochrony cz³onków
Zwi¹zków Zawodowych w procesie konsolidacji.
Henryk Wielec

Wyjœæ naprzeciw
oczekiwaniom za³ogi
Ju¿ od dobrych kilku lat NZZG postuluje o wprowadzenie
zmian do Regulaminu Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych. Podstawowa zmiana powinna dotyczyæ wprowadzenia Indywidualnej Karty Socjalnej.
Naszym zdaniem wprowadzenie jej w sposób zasadniczy zracjonalizowa³oby i uczyni³o regulamin i zasady z niego wynikaj¹ce
bardzo prostymi, przejrzystymi i korzystnymi dla wiêkszoœci pracowników. Chcemy od razu uspokoiæ wszystkich oponentów je¿eli obawiaj¹ siê, ¿e taka zmiana doprowadzi³aby do likwidacji dotychczasowych kierunków dzia³alnoœci i zasad pomocy socjalnej,
jaka jest prowadzona w ramach ZFŒS. Proponujemy utrzymanie
zapomóg bezzwrotnych, udzielanie w dalszym ci¹gu po¿yczek na
remonty i zakup mieszkania i domu, organizowania koloni i zimowisk dla dzieci itd. prowadzenie dzia³alnoœci na zasadach dotych-

dokoñczenie na str. 2
ZWI¥ZKOWIEC Grudzieñ 2006

1

dokoñczenie ze str. 1

Wyjœæ naprzeciw
oczekiwaniom za³ogi
czasowych z jedn¹ zasadnicz¹ zmian¹ – wprowadzeniem Indywidualnej Karty Socjalnej. Mo¿na to wszystko po prostu odwzorowaæ od Elektrowni, gdzie ta forma jest praktykowana od wielu lat
ku zadowoleniu ca³ej za³ogi. Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e wysokoœæ kwot przeznaczonych na IKS nie by³aby tak du¿a jak w Elektrowni Turów, ale i temu mo¿na zaradziæ wprowadzaj¹c odpis na
fundusz socjalny w podobnej wysokoœci. Tworzymy przecie¿ jedn¹
du¿¹ rodzinê BOT S.A. Mimo to malkontent zada proste pytanie
dlaczego IKS, odpowiadamy jako Zwi¹zek, ¿e dlatego, i¿ s¹ takie
oczekiwania naszych cz³onków, jak równie¿ uczestnicz¹c na spotkaniach z pracownikami na oddzia³ach s³yszymy wyraŸnie sformu³owane jednobrzmi¹ce g³osy i pozosta³ych pracowników domagaj¹ce siê wprowadzenia Indywidualnej Karty Socjalnej. NZZG
wnioskowa³ o wprowadzenie IKS ju¿ od pocz¹tku VI kadencji w
2002 r. jednak wówczas spotkaliœmy siê z zarzutem, ¿e zbyt wysoko mierzymy jako nowo wybrani i nie uzyskaliœmy zgody partnerów spo³ecznych oraz Zarz¹du Kopalni. Dziœ ponawiamy nasz¹
propozycjê i zwracamy siê do wszystkich o poparcie inicjatywy
wprowadzenie powy¿szych zmian. Robimy to w sposób bardzo
otwarty i oœwiadczamy dla ca³ej za³ogi, ¿e NZZG by³o i jest za
wprowadzeniem Indywidualnej Karty Socjalnej.

Henryk Wielec

Nasz cz³owiek w bran¿y
W dniu 22 listopada 2006 r. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Pani Anna Kalata powo³a³a Henryka Wielca - Przewodnicz¹cego NZZG BOT KWB
Turów S.A. do udzia³u w pracach Zespo³u Trójstronnego do spraw Bran¿y Wêgla Brunatnego.

Czekamy na spotkanie
Minê³y ju¿ dwa miesi¹ce od spotkania przedstawicieli Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego Górników z Dyrektorem ZTiST.
Zak³ad nasz (ZTiST) jest niezwykle istotnym ogniwem w strukturach organizacyjnych Kopalni Turów, a wcale nie ma³a jego za³oga boryka siê z narastaj¹cymi problemami. Do obiecanego w krótkim terminie spotkania pomiêdzy szersz¹ grup¹ kadry kierowniczej ZTiST z pracownikami – zwi¹zkowcami bazy niestety nie dosz³o, i to nie z przyczyn przedstawicieli za³ogi. Jest wiele wa¿nych,
ludzkich spraw w tym oddziale, które mo¿na i trzeba za³atwiæ przy
odrobinie dobrej woli ze strony pracodawcy. Unikanie rozmów i
chowanie g³owy w piasek niczego nie zmieni, a problem? No có¿ pozostaje w dalszym ci¹gu nie rozwi¹zany.
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Stanowisko Zwi¹zkowców
w sprawie polityki p³acowej rz¹du
Przedstawiciele 100 najwiêkszych zak³adowych organizacji zwi¹zkowych zrzeszonych w OPZZ nie akceptuj¹ prowadzonej przez rz¹d polityki p³acowej. Polityka ta ma na
celu ograniczenie wzrostu wynagrodzeñ pracowniczych i
zwiêkszenie p³ac kadry zarz¹dzaj¹cej. Takie dzia³ania nie
wzmacniaj¹ dialogu spo³ecznego, wywo³uj¹ jedynie niepotrzebne niepokoje oraz konflikty spo³eczne w zak³adach
pracy.
Przygotowana przez rz¹d nowelizacja tak zwanej ustawy
kominowej zak³ada podniesienie wynagrodzeñ kadrze mened¿erskiej przedsiêbiorstw o ponad 66%! Przyjêcie przez Sejm
tej regulacji zwiêkszy dysproporcje miêdzy wynagrodzeniami pracowników i osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska.
Rz¹d zamierza tak¿e uprzywilejowaæ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ w
zakresie czerpania korzyœci z osi¹ganych wyników finansowych przedsiêbiorstw, pomijaj¹c przy tym pracowników, których praca ma najwiêkszy wp³yw na wypracowany zysk. Tymczasem pracownikom rz¹d zaproponowa³ kompromituj¹ce go
wskaŸniki przyrostu wynagrodzeñ: u przedsiêbiorców na poziomie 3,4%, a w pañstwowej sferze bud¿etowej na poziomie
0,0%. Nie odzwierciedlaj¹ one wzrostu wydajnoœci pracy. Rz¹d
ustali³ tak¿e - nie respektuj¹c oczekiwañ pracowników - ¿e
minimalne wynagrodzenie za pracê od 1 stycznia 2007 roku
wyniesie 936 z³. Wynagrodzenie to nie spe³nia standardów
europejskich i rekomendacji organizacji miêdzynarodowych,
zgodnie z którymi minimalne wynagrodzenie za pracê powinno
stanowiæ ponad 50% p³acy przeciêtnej.
NIE AKCEPTUJEMY rz¹dowych propozycji, które zak³adaj¹ ¿enuj¹co niski, skandaliczny wzrost wynagrodzeñ!
SPRZECIWIAMY SIÊ dzia³aniom, które nie szanuj¹ woli
partnerów spo³ecznych i godz¹ w ideê sprawiedliwoœci spo³ecznej oraz w lansowane has³o „solidarnego pañstwa”.
ODRZUCAMY wizjê pañstwa, w którym w³adza odmawia pracownikom prawa do godziwych wynagrodzeñ i dba
jedynie o p³ace zarz¹dzaj¹cych!
MÓWIMY NIE tak rozumianej solidarnoœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej!
Przedstawiciele 100 najwiêkszych zak³adowych organizacji zwi¹zkowych zrzeszonych w OPZZ zauwa¿aj¹, ¿e propozycje rz¹du w zakresie wynagrodzeñ godz¹ w konstytucyjn¹
zasadê spo³ecznej gospodarki rynkowej.
Tak antyspo³ecznej i nieprzyjaznej pracownikom polityki
nie prowadzi ¿adne pañstwo Unii Europejskiej! Dlatego nasi
pracownicy emigruj¹ do innych krajów Unii.
Wzywamy rz¹dz¹cych do opamiêtania i natychmiastowej
zmiany stanowiska w zakresie p³ac.
Chcemy godziwych p³ac i rzeczywistego dialogu spo³ecznego w tej sprawie!
Domagamy siê od rz¹du aby maksymalny roczny wskaŸnik przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia
u przedsiêbiorców w 2007 roku wyniós³ nie mniej ni¿ 4,3%,
a w pañstwowej sferze bud¿etowej nie mniej ni¿ 4,5%.
¯¹damy sprawiedliwego podzia³u wypracowanego w
przedsiêbiorstwach zysku poprzez przekazanie jego czêœci pracownikom.
Dokument ten podpisa³o 100 najwiêkszych zak³adowych
organizacji zwi¹zkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Zwi¹zków Zawodowych.

Korzyœci z uczestnictwa
w Pracowniczym Programie
Emerytalnym
Wiedz¹c, i¿ doœæ spora czêœæ naszej za³ogi nie przyst¹pi³a do Pracowniczego Programu Emerytalnego jaki funkcjonuje w BOT KWB Turów S.A., oraz bêd¹c przekonanym, ¿e uczestnicz¹c w PPE pracownik odnosi same korzyœci przedstawiamy garœæ informacji na temat PPE.
Zasady oferowanego pracowniczego programu emerytalnego w BOT KWB Turów SA, s¹ bardzo korzystne dla naszych
pracowników. Najistotniejsze dla pracownika uczestnicz¹cego w PPE jest to, ¿e pracodawca finansuje w ca³oœci dodatkow¹ emeryturê bez stawiania mu jakichkolwiek warunków.
Pracownik, który z³o¿y³ deklaracjê przyst¹pienia do programu, zyskuje przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie
w formie sk³adki podstawowej. Nie jest to co prawda otrzymywane na bie¿¹co wynagrodzenie na rêkê, ale z chwil¹ odprowadzenia sk³adki podstawowej na rachunek uczestnika PPE
(rachunek prowadzi podmiot zarz¹dzaj¹cy ING) przekazane
pieni¹dze staj¹ siê wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ pracownika. „Koszty” pracownika, otrzymuj¹cego owo dodatkowe wynagrodzenie, sprowadzaj¹ siê do zwiêkszenia zaliczki na podatek dochodowy.
Gdy zestawiæ PPE z innymi, indywidualnymi mo¿liwoœciami oszczêdzania na dodatkow¹ emeryturê, okazuje siê, ¿e najtañszy i najefektywniejszy produkt emerytalny to w³aœnie PPE.
Pracownik otrzyma³ bardzo tani produkt emerytalny, zw³aszcza, ¿e zatrudniony jest w tak du¿ej firmie jak nasza, a pracodawca i zwi¹zki zawodowe wykaza³y wiele dobrej woli i wnikliwoœci w analizowaniu ofert.
Zalety PPE z punktu widzenia uczestnika:
- Wygoda, pracownik podpisuje tylko deklaracjê przyst¹pienia do PPE, a ca³y wysi³ek administracyjny bierze na siebie pracodawca (w indywidualnych formach oszczêdzania na

Od spó³ki do spó³ki,
od grupy do grupy
W Opolu odby³o siê spotkanie organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w spó³kach Grupy PGE. Zapoznano siê z sytuacj¹ w poszczególnych spó³kach w kontekœcie prowadzonych przekszta³ceñ w sektorze elektroenergetycznym.
Wymieniono informacje dotycz¹ce spraw spo³ecznych
podkreœlaj¹c m.in. ró¿nice w zakresach umów spo³ecznych i udostêpnienia akcji pracowniczych. Zwrócono
uwagê na w³¹czenie do PGE zbyt ma³ej grupy dystrybutorów energii elektrycznej w stosunku do potencja³u
wytwórczego oraz na problemy wynikaj¹ce z likwidacji
kontraktów d³ugoterminowych (tzw. KDT). Wszystko
to mo¿e wp³yn¹æ na niekorzystn¹ wycenê akcji PGE, a
co za tym idzie na zani¿on¹ wartoœæ akcji pracowniczych.
Omówiono tematy konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych
realizacji programu dla elektroenergetyki. Postanowiono
powo³aæ zespó³ koordynuj¹cy, którego zadaniem by³o by
przygotowanie materia³ów dotycz¹cych tworzenia PGE

III filar trzeba korzystaæ z poœrednictwa banku i ponosiæ koszty
przelewu wp³at).
- Limit dodatkowych wp³at 3 razy wy¿szy ni¿ w przypadku
IKE w PPE w danym roku kalendarzowym mo¿na dodatkowo (oprócz sk³adki podstawowej) wp³aciæ kwotê, stanowi¹c¹
równowartoœæ 450% wynagrodzenia œredniego.
- Zyski wolne od „podatku Belki” - p³acenie tego podatku
jest szczególnie dotkliwe w planach emerytalnych, tylko
uczestnik PPE i posiadacz IKE ma zyski wolne od takiego
podatku.
- Przywilej podatkowy dla spadkobierców - spadkobiercy
uczestnika PPE, bez wzglêdu na formê programu, otrzymaj¹
ca³oœæ œrodków zapisanych na rejestrze uczestnika, nie p³ac¹c
podatku spadkowego.
- Elastycznoœæ wyp³at - œrodki zgromadzone na rejestrze
PPE uczestnik bêdzie móg³ wyp³aciæ na emeryturze w dowolnej formie: jednorazowo lub ratalnie, okreœlaj¹c przy tym samemu wysokoœæ rat i czêstotliwoœæ ich otrzymywania. O ile
pracodawca zadba o zapis odpowiedniego warunku, to uczestnik PPE bêdzie móg³ zmieniæ dyspozycjê i mimo decyzji o
wyp³atach ratalnych, za¿¹daæ jednorazowej wyp³aty ca³oœci
zgromadzonych œrodków.
- Mo¿liwoœæ transferu œrodków na IKE lub do innego PPE przy zmianie pracodawcy lub w sytuacji równoleg³ego zatrudnienia u innego pracodawcy.
Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e dla pracodawcy sk³adka podstawowa uczestnika PPE, finansowana z dodatkowych œrodków
pracodawcy, jest wolna od kosztów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e jest to najefektywniej wykorzystywany sk³adnik, odroczonego w czasie, wynagrodzenia pracownika.
Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt , ¿e wielkoœæ sk³adki na
PPE jest maksymalna dopuszczona ustaw¹ i wynosi 7% w
BOT KWB Turów S.A.
Maj¹c powy¿sze na uwadze zachêcamy tych którzy jeszcze
nie korzystaj¹ z PPE do przyst¹pienia do jak¿e korzystnej formy zabezpieczenia emerytalnego jakim jest PPE.

w celu ich wykorzystania przez Zespó³ Trójstronny ds.
Bran¿y Energetycznej.
Co to dla nas oznacza w praktyce? NZZG jest pe³en
w¹tpliwoœci. Z jednej strony mamy siln¹ grupê producentów energii elektrycznej – BOT. Z drugiej – widzimy
nadprodukcjê energii w stosunku do planowanej iloœci
zak³adów energetycznych prowadz¹cych dystrybucjê na
okreœlonym obszarze. Dok³adaj¹c do tego likwidacjê
KDT-ów jako wynik powstania PGE nale¿y siê zastanowiæ czy cena energii wzroœnie na tyle, ¿e wyrówna przychody elektrowni do poziomu z czasów obowi¹zywania
kontraktów. Czy przypadkiem nie po³kniemy w³asnego
ogona? A jak to wszystko wp³ynie na wartoœæ akcji PGE?
Zw³aszcza, ¿e dotychczas posiadamy jedynie gwarancje
dotycz¹ce akcji BOT. Co wiêc z akcjami PGE?
Dziœ ju¿ wiadomo, ¿e Spo³eczna Rada Konsultacyjna wyst¹pi³a do Ministra Skarbu Pañstwa z wnioskiem o aktualizacjê „Porozumienia w sprawie gwarancji nabycia przez pracowników akcji spó³ki BOT Górnictwo i Energetyka S.A.”,
tak by umo¿liwiæ uprawnionym pracownikom objêcie akcji
PGE. Jakie bêd¹ decyzje, czy zasi¹dziemy do rozmów i co
one przynios¹ – poka¿e najbli¿szy czas.
am
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Nasi w Samorz¹dzie

CZEMU NIE?

Stanowisko NZZG dotycz¹ce wydzielania spó³ek córek
nie ulega zmianie ju¿ od kilku lat. W protokole z zebrania
Delegatów Zwi¹zku 18 maja 2001 roku znajdujemy nastêpuj¹cy ustêp:
„... Rada Nadzorcza, poza przedstawicielami za³ogi, od
pocz¹tku da³a siê poznaæ, ¿e procesy produkcyjne, zwi¹zane z
nimi zagadnienia ekonomiczne, problemy pracownicze s¹ jej
ca³kowicie nieznane. Zwi¹zek od pocz¹tku by³ i jest przeciwny wydzielaniu jakichkolwiek spó³ek córek, restrukturyzacji
dzia³alnoœci socjalno-bytowej. W stosunkach przemys³owych
nast¹pi³y ogromne przewartoœciowania, pojawi³o siê wiele
zjawisk z konsekwencjami spo³ecznymi...”.
Dalej jesteœmy przeciwni wydzielaniu ze struktury Kopalni
spó³ek od niej zale¿nych.
am

Podsumowuj¹c 2006 rok mo¿na wyliczaæ tematy jakimi zwi¹zek zajmowa³ siê w mijaj¹cym roku. Jednak istotne s¹ zawsze te sprawy których siê nie za³atwi³o. Jest to baga¿ problemów do rozwi¹zania z jakim wejdziemy w nadchodz¹cy 2007 r.
Mimo wnoszonych postulatów i wniosków nie osi¹gneliœmy porozumienia z pracodawc¹ miêdzy innymi
w kwestii:
- dodatkowych czterech dni p³atnego urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników które mo¿na by³o
wprowadziæ do ZUZ dziêki zapisom w Ponadzak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zak³adów Górniczych Wêgla Brunatnego za zgod¹ stron
naszego Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego, a co funkcjonuje od wielu lat w innych kopalniach wêgla brunatnego z korzyœci¹ dla ich za³óg.
- nie zrealizowaliœmy zamiaru zmian zapisów w ZUZ
miêdzy innymi w tak wa¿nym temacie jak zmiana w tabeli zaszeregowania w poszczególnych zawodach, poprzez obciêcie dolnych grup i dodanie wy¿szych oraz
wyraŸne zwiêkszenie mo¿liwoœci wiêkszego zarobku na
najni¿ej p³atnych stanowiskach jak ³azienne, sprz¹taczki, pracownicy ochrony mienia itd,
- w dalszym ci¹gu pozostaje nie rozwi¹zany temat kropek w systemie zgodnie z postulatami za³ogi, oraz stykowego dla pracowników zatrudnionych w systemie, objêcie pracowników ochrony zasadami wynagradzania za
wolne soboty, jak pozosta³ych pracowników,
- nie wypracowaliœmy wspólnego stanowiska z pracodawc¹ co do zasad bezkonfliktowego dochodzenia do wyrównania œrednich wynagrodzeñ w BOT, aby nie dochodzi³o do tak dalekiej eskalacji problemu jaka mia³a miejsce na pocz¹tku 2006 r. i grozi³a strajkiem,
- nie wypracowaliœmy jasnych regu³ i form zatrudniania w BOT KWB Turów S.A. co jest powodem bardzo
du¿ego niezadowolenia za³ogi i wielkim problemem
zwi¹zkowym przy tak wielkim bezrobociu jakie dotyka
równie¿ naszych najbli¿szych.
- brak wspólnie wypracowanych zasad obowi¹zuj¹cych
przy udzielaniu pracownikom skierowañ na wszelkie formy dokszta³cania od kursów dokszta³caj¹cych zaczynaj¹c do studiów w³¹cznie.

Tragedia w Halembie

Co nas boli?

£¹cz¹c siê w ¿alu z Rodzinami górników którzy zginêli podczas wykonywania obowi¹zków pracowniczych w KWK ,,Halemba” w Rudzie Œl¹skiej, na posiedzeniu Zarz¹du NZZG BOT
KWB Turów S.A. podjêliœmy uchwa³ê dotycz¹c¹ kwoty 1000
z³, jednoczeœnie solidaryzuj¹c siê z ca³¹ Polsk¹ w sprawie pomocy finansowej dla rodzin górników tragicznie zmar³ych na
posterunku pracy.

Wszystkie zg³aszane przez pracowników tematy i problemy o tematyce bhp, stosunków miêdzyludzkich, bol¹czek, uwag i spostrze¿eñ w szeroko rozumianym zakresie
funkcjonowania zak³adu itd. zamieszczaæ bêdziemy w kolejnych „Zwi¹zkowcach” w rubryce pt. Pere³ki kopalni.
Zainteresowanych prosimy o zwracanie siê do siedziby
NZZG osobiœcie, telefonicznie lub pisemnie.

Cz³onkom samorz¹dów terytorialnych Zgorzelca i Bogatyni ¿yczymy sukcesów w dzia³alnoœci
na rzecz spo³ecznoœci lokalnych oraz owocnej
wspó³pracy z pracodawcami. Przypominamy
jednoczeœnie, ¿e do sk³adu Rady Miasta i Gminy Bogatynia wybrani zostali p.p. El¿bieta Niczyporuk, Stanis³aw Goszczycki, Andrzej Litwin,
Pawe³ Marciniak, Piotr Nosal i Piotr Woeltz –
pracownicy BOT KWB Turów S.A.
Gratulujemy.

Co nas czeka w przysz³oœci?

Przeciw wydzielaniu
spó³ek

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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