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Wspólnie uda siê nam wywalczyæ wiêcej
Tomasz Ostrowski: Panie przewodnicz¹cy, co by³o powodem, ¿e tak zdecydowanie dopominalicie siê powo³ania tego
Zespo³u? Skoro ju¿ powsta³ i zaczyna pracowaæ, to czego oczekujecie?
Henryk Wielec: 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 powo³aniem Zespo³u mamy mo¿liwoæ
nie tylko pog³êbienia dialogu spo³ecznego
ale przede wszystkim czynnego uczestni-

czenia 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 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 urzêd-
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nikami 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

Resort pracy chce opracowaæ
projekt ustawy o emeryturach pomostowych do koñca stycznia. Jednak zwi¹zkowcy przygotowali projekt obywatelski. Do Marsza³ka Sejmu RP wp³yn¹³ z inicjatywy OPZZ
projekt ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz ustawy  Karta Nauczyciela.
dok. na str. 4-ej

P³ace w 2007 roku
Rada Nadzorcza BOT KWB Turów
S.A. na posiedzeniu 14 lutego 2007 r. zatwierdzi³a plan finansowo-rzeczowy na rok
2007. Dzieñ póniej na spotkaniu zwi¹zków zawodowych z Zarz¹dem podpisano
porozumienie w sprawie ustalenia przyrostu miesiêcznego wynagrodzenia w 2007
r. Ustalono, ¿e wskanik przyrostu przeciêtnego, miesiêcznego wynagrodzenia w 2007
r. wyniesie nie mniej ni¿ 6,5 %. Uzgodniono równie¿ sposób rozdysponowania
wskanika: wzrost stawek osobistego zaszeregowania od 01.03.2007 r. o 6 % oraz

przeszeregowania 50 % stanu zatrudnionych od 01.07.2007 r.
Podpisano Protokó³ Dodatkowy do ZUZ,
w którym ustalono zmiany od 1 marca
br.:
- wysokoæ dodatku przodowego: przodowi maszyn podstawowych - 333 z³/m-c,
pozostali przodowi-brygadzici - 290 z³/
m-c;
- wysokoæ dodatku przodowego-brygadzisty dla pracowników, którzy zastêpuj¹
przodowego-brygadzistê za czas pe³nienia obowi¹zków przodowego- brygadzi-

sty: z-ca przodowego maszyn podstawowych - 15,90 z³/dniówkê, z-ca pozosta³ych przodowych brygadzistów - 13,80
z³/dniówkê.
- wysokoæ dodatków funkcyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach
nierobotniczych ustali Prezes Zarz¹du
Spó³ki.
- dodatek za czas przepracowany na odkrywce 0,58 z³/godz.
- dodatek za noszenie materia³ów wybuchowych 3,44 z³ na dniówkê.
Wysokoæ dodatków szkodliwych,
uci¹¿liwych i niebezpiecznych wynosi: I
stopieñ 0,53 z³/godz., II stopieñ 0,67 z³/
godz., III stopieñ 0,83 z³/godz.

Dyskryminacja kobiet w pracy
Dziedzina, w której w wiêkszoci dyskryminowane s¹ kobiety jest praca
zawodowa, mimo, i¿ równoæ kobiet i mê¿czyzn gwarantuje prawo.
Unormowania prawne dotycz¹ce dyskryminacji mo¿emy znaleæ zarówno
w prawie europejskim, Konstytucji RP, jak i w Kodeksie pracy.
W dniu 27 XI 2000 Rada Unii Europejskiej przyjê³a Dyrektywê 2000/78/EC w
sprawie równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej. Zgodnie z Dyrektyw¹ wszelka dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy zawodowej z wymienionych
powodów jest zabroniona i nielegalna.
Dotyczy to zarówno dyskryminacji bezporedniej i poredniej. Ta pierwsza przejawia siê w mniej korzystnym traktowaniu
jednej osoby ni¿ innych osób, bêd¹cych w
tej samej sytuacji, np. z powodu niepe³nosprawnoci. Dyskryminacja porednia
mo¿e przejawiaæ siê natomiast w nie stwarzaniu osobom równych szans np. przez
odmówienie przystosowania stanowiska
pracy. Dyrektywa dotyczy zatrudnienia i
pracy zawodowej zarówno w sektorze publicznych, jak te¿ i prywatnym. Obejmuje
ona równe traktowanie i dyskryminacjê w
takich sprawach jak:
 przyjmowanie do pracy - stwarzanie równych warunków do dostêpu do pracy,
 prowadzenie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej - stwarzanie odpowiednich warunków i pomocy w jej uruchamianiu i
prowadzeniu,
 zapewnienie awansu w zatrudnieniu przez
zapewnienie mo¿liwoci podnoszenia
kwalifikacji,
 dostêp do poradnictwa zawodowego,
szkolenia i kszta³cenia zawodowego,

przekwalifikowania i praktycznej nauki
zawodu poprzez praktyki zawodowe,
 zapewnienie odpowiednich warunków
pracy i p³acy,
 zapewnienie ochrony przed zwolnieniem
z pracy,
 cz³onkostwo i udzia³ w pracach organizacji pracowników i pracodawców oraz
przywilejów p³yn¹cych z przynale¿noci do nich.
Konstytucja RP odnosi siê do równoci kobiet i mê¿czyzn w nastêpuj¹cy sposób: Kobieta i mê¿czyzna w Rzeczpospolitej maj¹ równe prawa w ¿yciu rodzinnym,
politycznym, spo³ecznym i gospodarczym.
Kobieta i mê¿czyzna maj¹ w szczególnoci
równe prawo do kszta³cenia, zatrudnienia
i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracê jednakowej wartoci, do zabezpieczenia spo³ecznego oraz do zajmowania stanowisk, pe³nienia funkcji oraz
uzyskiwania godnoci publicznych i odznaczeñ.
Kodeks pracy w sposób nastêpuj¹cy
ujmuje problem równoci kobiet i mê¿czyzn: Pracownicy maj¹ równe prawa z
tytu³u jednakowego wype³niania takich samych obowi¹zków; dotyczy to w szczególnoci równego traktowania mê¿czyzn i kobiet w dziedzinie pracy oraz Jakakolwiek
dyskryminacja w stosunkach pracy, w
szczególnoci ze wzglêdu na p³eæ, wiek, nie-

Dietetyczne kartki

Po raz kolejny z uporem maniaka poruszamy problem kartek ¿ywieniowych
funkcjonuj¹cych w naszym zak³adzie pracy. S¹ one wydawane pracownikom do tego
uprawnionym za pracê w szczególnych warunkach. Owe kartki mo¿na zrealizowaæ
tylko i wy³¹cznie w kioskach na terenie BOT KWB Turów S.A.

Niby sprawa prosta, ale
Ka¿dy z pracowników wie, ¿e ceny w
punktach sprzeda¿y na terenie zak³adu s¹
niewspó³miernie wy¿sze od tych jakie oferuj¹ placówki handlowe mieszcz¹ce siê na
zewn¹trz. Jest to spowodowane, narzuceniem wysokiej mar¿y na produkty, wiêc zani¿aniem wartoci kartek ¿ywieniowych.
Czy jest to spowodowane trosk¹ o tuszê
pracownika (w myl zasady: oty³y pracownik to niewydajny pracownik)?
Inn¹ sprawa jest to, ¿e liczba punktów,
w których mo¿na zrealizowaæ kartki jest
zmniejszana i nieregularnie otwierana z powodu braku obsady, a pracownicy musz¹
niejednokrotnie wyje¿d¿aæ poza teren macierzystego oddzia³u w poszukiwaniu czynnego kiosku kosztem cennego czasu, który powinni przeznaczyæ na pracê.
NZZG BOT KWB Turów S.A. kilkakrotnie sygnalizowa³ istnienie takiego pro-

blemu wskazuj¹c jednoczenie inne rozwi¹zanie: mo¿liwoæ realizacji kartek w
tanich placówkach handlowych mieszcz¹-

pe³nosprawnoæ, rasê, narodowoæ, przekonania zw³aszcza polityczne i religijne
oraz przynale¿noæ zwi¹zkow¹ jest niedopuszczalna.
Wyró¿niamy dwa rodzaje dyskryminacji:
dyskryminacja bezporednia  ma miejsce wówczas, gdy z uwagi na p³eæ kobieta jest traktowana mniej korzystnie ni¿
mê¿czyzna w porównywalnej sytuacji.
dyskryminacja porednia - ma ona miejsce w sytuacji, gdy wystêpuj¹ dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyæ wszystkich lub znacznej liczby kobiet, je¿eli nie mog¹ one byæ
obiektywnie uzasadnione innymi wzglêdami ni¿ p³eæ (np. zani¿anie stawki godzinowego wynagrodzenia osobom pracuj¹cym w niepe³nym wymiarze czasu,
jeli kobiety dominuj¹ w tej grupie zatrudnionych
Jednym z wyj¹tków od zasady równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn w sferze
stosunków pracy s¹ przepisy ochronne,
okrelone w sposób szczegó³owy w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów dnia 10 wrzenia 1996r. Jest to wykaz prac wzbronionych, zakazuj¹ce zatrudniania kobiet przy
tzw. pracach szczególnie uci¹¿liwych i
szkodliwych dla zdrowia. Podejcie polskiego ustawodawcy do tzw. prac chronionych odbiega zasadniczo od standardów
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie w Zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Na
Zachodzie utrzymywanie zakazu pracy dla
wszystkich kobiet, a nie tylko dla tych, które s¹ w ci¹¿y lub karmi¹ ma³e dzieci, uwa¿ane jest za przejaw dyskryminacji.
ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

cych siê poza terenem BOT KWB Turów
S.A. Uwa¿amy , ¿e realizacja kartek ¿ywieniowych powinna rekompensowaæ pracownikom pracê w warunkach szkodliwych, a nie s³u¿yæ jako kolejne ród³o dochodu dla pracodawcy. Pracodawca pozostaje jednak g³uchy na g³osy zwi¹zkowców.
Czy¿by mia³ w tym jaki interes?!?

NZZG proponuje
zmiany w ZUZ-ie
NZZG wyst¹pi³ do Zarz¹du BOT KWB
Turów S.A. i pozosta³ych Zwi¹zków Zawodowych z propozycj¹ wprowadzenia
zmian w ZUZ.
W wykazie zawodów  stanowisk proponujemy wykrelenie czterech dolnych
kategorii stawek zaszeregowania i dodanie
do góry czterech kategorii w ka¿dym zawodzie. Naszym zdaniem jest to konieczne, gdy¿ prawie jedna czwarta za³ogi posiada maksymaln¹ kategoriê zaszeregowania. Uwa¿amy za s³uszne wyciêcie z tabeli
stawek zaszeregowania w poszczególnych
zawodach po cztery najni¿sze grupy, co w
sposób oczywisty podniesie zarobki nowo
przyjmowanym m³odym pracownikom.
Wyciêcie tylko czterech dolnych w ca³ej
tabeli (tj. od 1do 4) nie podniesie nikomu z
zatrudnionych wynagrodzenia, bo nie ma
zatrudnionych w tych kategoriach. W kategorii 5 zatrudnionych jest 7 pracowników!
Wnosimy o szczegó³owe podejcie
poprzez podniesienie stawek zaszeregowania w tych pkt wykazu stanowisk na któ-

rych kategorie zaszeregowania s¹ ra¿¹co
zani¿one, m.in. w za³¹czniku nr 1  taryfikatora. Stawki zaszeregowania kierowców
uzale¿niæ od posiadanych uprawnieñ, tak
jak w przypadku operatorów maszyn i koparek. Wprowadziæ dodatek dla s³u¿by
ochrony mienia za pracê w soboty. Wprowadziæ dodatek dla Dzia³u Ratownictwa.
Pracownicy s¹ zatrudnieni w tym dziale w
systemie 24-godz. Zgodnie z zapisami w
ZUZ nie otrzymuj¹ dodatku za pracê na II
zmianie, a tak¿e pracuj¹c w dni wi¹teczne trzy zmiany (3 x 8godz ) otrzymuj¹ dodatek wi¹teczny tylko za dwie zmiany. Natomiast pracownik zatrudniony w systemie
czterobrygadowym pracuje szeæ zmian
wi¹tecznych i dostaje dodatek za szeæ
zmian, a pracownik DSP pracuj¹c szeæ
zmian wi¹tecznych otrzymuje dodatek za
cztery zmiany (rodzaj wykonywanej pracy jest nieporównywalny).
Proponujemy zmieniæ zapisy dotycz¹ce nagrody jubileuszowej: po 15 latach pracy  100% podstawy wymiaru, po 20 
200%, po 25  250%, po 30  300%, po 35
 350%, po 40  400%, po 45  450%, po

Jak Turmed z Elturem
W zwi¹zku z planami Zarz¹du BOT Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów S.A.
po³¹czenia Tur-Med. sp. z o.o. z Eltur-Zdrowie sp. z o.o. NZZG reprezentuj¹c interesy cz³onków zwi¹zku pracowników Tur-Med. domaga³ siê o jak najszybsze podjêcie rozmów w celu wstêpnego uzgodnienia zapisów Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego dla Pracowników nowej spó³ki, w tym gwarancji zatrudnienia. Spotkania w
tym temacie odby³y siê dwukrotnie, jednak¿e do tej pory nie ma uzgodnionej treci
porozumienia, nie widaæ tutaj dobrej woli po stronie pracodawcy, czym to jest spowodowane nie wiemy. Nasi koledzy z Elektrowni Turów SA s¹ znacznie dalej i
negocjacje porozumienia maj¹ ju¿ za sob¹. D¹¿ymy do ujednolicenia dwóch umów
spo³ecznych obowi¹zuj¹cych w tych dwóch ³¹czonych ze sob¹ zak³adach. Wychodzimy z za³o¿enia, ¿e nie powinno byæ takiej sytuacji, w której pracownicy pracuj¹cy w jednym zak³adzie, wykonuj¹cy te sam¹ pracê, maja ró¿ne gwarancje pracownicze i ró¿ne wiadczenia socjalne. Ponadto domagamy siê podwy¿ki stawki zaszeregowania indywidualnego dla ka¿dego pracownika spó³ki Tur-Med. w wysokoci
100 z³., i wyp³aty jednorazowej premii dla ka¿dego pracownika spó³ki Tur-Med.
w wysokoci 5 ty. z³.

Konwersja akcji

Jaka bêdzie spec-ustawa
Wychodz¹c naprzeciw postulatom formu³owanym przez stronê spo³eczn¹ oraz Zespó³ Trójstronny do spraw Bran¿y Energetyki powsta³ projekt ustawy o zasadach nabywania przez uprawnionych pracowników prawa do wymiany akcji na akcje spó³ek powsta³ych w wyniku przekszta³ceñ organizacyjnych w elektroenergetyce. Ustawa realizuje wa¿ny postulat pracowników sektora elektroenergetycznego, a mianowicie umo¿liwienie im nabycia akcji,
które bêd¹ mog³y byæ przedmiotem obrotu. W przeciwnym wypadku pracownicy bêd¹ w posiadaniu akcji spó³ek wniesionych
do grup kapita³owych, a akcje te cechowaæ siê bêd¹ bardzo nisk¹

50  500%, po 55  550% podstawy wymiaru.
Proponujemy zmieniæ zapisy dotycz¹ce odpraw emerytalnych, by by³y one wyp³acane w nastêpuj¹cej wysokoci: po 10
latach pracy - 150% podstawy wymiaru, po 15 - 200%, po 20 - 250%, po 25 500%, po 30 latach pracy - 600%. Umo¿liwi to - naszym zdaniem - skorzystanie z
maksymalnych wysokoci odpraw przez
pracowników zatrudnionych przy wydobyciu.
Proponujemy wprowadziæ zapis: W
ramach obowi¹zuj¹cej tabeli p³ac dla d³ugoletnich pracowników w uzasadnionych
przypadkach zarz¹d w uzgodnieniu z stronami ZUZ mo¿e podnieæ kategoriê zaszeregowania poza maksymaln¹ na danym
stanowisku.Proponujemy ponadto:
- zwiêkszenie dodatku funkcyjnego;
- zwiêkszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników BOT KWB Turów S.A. o 4 dni, tak jak maj¹ to pracownicy w BOT KWB Be³chatów, zgodnie z Ponadzak³adowym Uk³adem Zbiorowym;
- wprowadzenie indywidualnej karty socjalnej;
- zwiêkszenie odpisu na Fundusz Socjalny
do trzykrotnego; tak jak w BOT Elektrowni Turów S.A.

Rozk³ad jazdy autobusu
Do Przychodni z:

6:25 Bogatynia k/Orodka Zdrowia  BOT
KWB Turów S.A.
7:40 BOT KWB Turów S.A.
11:30 Bogatynia k/Orodka Zdrowia  BOT
KWB Turów S.A.
13:05 Bogatynia PKS  BOT KWB Turów S.A.
Z Przychodni do:
7:00 - BOT KWB Turów S.A.
8:40 - BOT KWB Turów S.A.  Bogatynia k/
Orodka Zdrowia
12:40 - BOT KWB Turów S.A.  Bogatynia
PKS.
14:05 - BOT KWB Turów S.A.

p³ynnoci¹. Jest to projekt ustawy wiêc nie bêdziemy tutaj mówili
o szczegó³ach i sposobie realizacji wymiany naszych akcji. Chcielimy zasygnalizowaæ tylko, ¿e projekt taki jest w opracowaniu i
konsultowany ze strona spo³eczn¹. Dobrze by³oby, ¿eby ta ustawa
wesz³a w ¿ycie w raz z powstaniem nowej grupy kapita³owej PGE
S.A. lub PSE S.A. pokrytego akcjami spó³ki BOT Górnictwo i
Energetyka S.A. Strona zwi¹zkowa czyni starania ¿eby konwersja naszych akcji na akcje spó³ki holdingowej mia³a miejsce przed
wprowadzeniem akcji spó³ki holdingowej na gie³dê.

W nastêpnym numerze przeczytasz o nikotynie
w ³ani i o dobrej stronie Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Kiedy na emeryturê?
Osoby, które chc¹ przejæ na emeryturê lub rentê powinny
poczekaæ, gdy¿ od marca wzronie tzw. kwota bazowa maj¹ca
wp³yw na wysokoæ wiadczenia. Na wzrocie kwoty mog¹ te¿
zyskaæ dorabiaj¹cy emeryci i rencici.
Kwota bazowa od marca bêdzie wynosiæ 2059,92 z³- poda³
GUS. Do koñca lutego wynosi³a 1977,20 z³. Jej wartoæ wp³ywa
na wysokoæ wyliczonego przez ZUS wiadczenia. Dlatego jeli
kto wybiera siê na emeryturê lub rentê, powinien wstrzymaæ siê
ze z³o¿eniem wniosku w ZUS. Tym bardziej, ¿e wszystko wskazuje na to, ¿e od 1 marca nie bêdzie waloryzacji, dziêki której wyliczone w lutym wiadczenie wzros³oby od nastêpnego miesi¹ca.
Szacuje siê, ¿e rednio zarabiaj¹ca osoba, która przepracowa³a 30
lat, zyska oko³o 55,00 z³ miesiêcznie.

NZZG ZAPRASZA CZ£ONKÓW ZWI¥ZKU
WRAZ Z OSOBAMI TOWARZYSZ¥CYMI NA WYCIECZKI:
DWUDNIOW¥ DO WIEDNIA
11-12.05.2007 r. Wyjazd z Bogatyni ok.
godz.4.30. Koszt to 250 z³ od osoby. Cena
nie obejmuje nastêpuj¹cych wiadczeñ:
zwiedzanie Schonbrunn i krypt cesarskich.
Koszt tych wiadczeñ to oko³o 15 euro.
DWUDNIOW¥ DO PRAGI w dniach
24-25.05.2007 r. Wyjazd z Bogatyni
ok.godz.8.30. Koszt to 210 z³ od osoby.
Cena nie obejmuje nastêpuj¹cych wiadczeñ: spektakl Graj¹ce fontanny, Z³ota
uliczka, Kutna Hora. Koszt tych wiadczeñ to oko³o 500 KC.

Emerytury pomostowe
Minister pracy i polityki spo³ecznej obieca³a, ¿e do koñca stycznia 2007 r. bêdzie
gotowy projekt ustaw o emeryturach pomostowych. Resort przyspieszy³ pracê.
Jednak¿e zwi¹zkowcy nie wierz¹, ¿e rz¹d dotrzyma tego terminu. Projekt mia³ ju¿ byæ
gotowy w padzierniku 2006 r., ale do tej pory strona zwi¹zkowa nie otrzyma³a nawet
za³o¿eñ do ustawy. Nie wiadomo nawet, kto ma finansowaæ emerytury pomostowe.

Nowelizacja zmierza do przed³u¿enia obecnego stanu prawnego w zakresie wczeniejszego przechodzenia na
emeryturê do koñca 2011 roku, czyli o
4 lata. Projekt ustawy zosta³ opracowany przez OPZZ i zg³oszony przez
po³.ów SLD  w tym cz³onków Parlamentarnego Zespo³u Zwi¹zkowego.
Nowelizacja zak³ada zmiany ustaw:
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela i ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zg³oszony projekt ustawy stwarza mo¿liwoci uzyskania emerytury
na dotychczasowych zasadach przez
pracuj¹cych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
którzy dotychczas posiadaj¹ prawo do
wczeniejszego przechodzenia na emeryturê, tj. m. in.: nauczyciele, hutnicy,
kolejarze, twórcy i artyci, dziennika-

rze, pracownicy organów kontroli pañstwowej oraz kobiety po osi¹gniêciu
wieku 55 lat, je¿eli maj¹ co najmniej
30 letni okres sk³adkowy. Projekt nowelizacji przed³u¿a w czasie rozwi¹zania zawarte w art. 88 ustawy Karta
Nauczyciela, zgodnie z którymi w
obecnym stanie prawnym nauczyciele
mog¹, w okresie do koñca 2007 r., po
spe³nieniu warunków sta¿owych, okrelonych w tym przepisie, przejæ na
emeryturê bez wzglêdu na wiek. W
wyniku decyzji parlamentu w 2005 r.,
stworzona zosta³a mo¿liwoæ, aby rz¹d
w okresie dwóch i pó³ roku opracowa³
projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Ze wspomnianego okresu 30
miesiêcy pozosta³o ju¿ tylko 10, a partnerom spo³ecznym nie s¹ znane nawet
za³o¿enia tej ustawy.
Równoczenie w Sejmie nie zosta³y podjête ¿adne prace nad obywatel-

Spotkanie dozoru oddzia³u BP w ZTiST

Zapisy w biurze Zwi¹zku

skim projektem (równie¿ opracowanym przez OPZZ) ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
niektórych innych ustaw, którego
pierwsze czytanie odby³o siê 14 lipca
2006 r. Projekt ten kompleksowo i ostatecznie reguluje problem wiadczeñ
emerytalnych dla osób zatrudnionych
w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze. Bior¹c pod uwagê tak
krótki czas oraz dotychczasowe dowiadczenia, wskazuj¹ce na skomplikowan¹ rangê rozwi¹zywanego problemu oraz trudnoci w uzyskaniu konsensusu spo³ecznego w sprawie, poniewa¿ ka¿da ze stron dialogu spo³ecznego reprezentuje inne pogl¹dy i interesy innych grup zawodowych i spo³ecznych, wnioskodawcy uwa¿aj¹, ¿e nale¿y przesun¹æ termin wejcia w ¿ycie
emerytur pomostowych i przed³u¿yæ
okres obowi¹zywania dotychczasowych, przejciowych przepisów. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych potrzebuje co najmniej rocznego okresu na
w³aciwe przygotowanie tej instytucji
do wyp³at emerytur pomostowych.
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posiedzeniu przyby³ zastêpca dyr. ds. Technicznych ZTiST Tadeusz G¹siorowski.
Poruszano miedzy innymi temat zatrudniaSpotkanie dozoru w ZTiST na oddziaitd. zawsze pali³y na panewce. Dlatego na
nia tzw. zmiany podmianowej (zdaniem
le BP - najwa¿niejszym w Zak³adzie Transposiedzenie Zarz¹du NZZG w dniu
zwi¹zkowców bezsensownego i kosztem
portu, które mia³o miejsce styczniu by³o
01.02.2007 r. zaproszono dyr. Zak³adu
pracowników systemu), niew³aciwego na
spotkaniem roboczym-rutynowym! ZabraTransportu i Sprzêtu Technologicznego. Na
terenie odkrywki i niebezk³o na nim przedstawicieli
piecznego ogumienia na pojazDyrekcji ZTiST i strony
dach Man. Sygnalizowano prozwi¹zkowej.
blemy z jakoci¹ odzie¿y
Dotychczasowe próby
ochronnej i wiele innych spraw
doprowadzenia do szerokiejakie zg³aszali pracownicy. Dygo spotkania za³ogi z dyrekrektor G¹siorowski ustosunkocj¹ i zwi¹zkami zawodowywa³ siê do przedstawionych
mi, na którym mo¿liwym by
spraw i zapewni³, ¿e spotkanie
by³o przedstawienie problew szerokim sk³adzie odbêdzie
mów i spraw jakie nurtuj¹ zasiê w najbli¿szym czasie. Cze³ogê, jak równie¿ zapoznanie
Marzy siê pracownikom ZTiST w oczekiwaniu na przeje¿d¿aj¹cy kamy i liczymy, ¿e odbêdzie
pracowników z kierunkami
autobus, ¿e bêd¹ mogli czekaæ na niego w takim WYPASIE... Póki siê ono jeszcze w tym kwartadzia³añ na najbli¿sze lata,
co...biednemu wiatr w oczy i za ko³nierzem deszcz!!! le.
zamiarami inwestycyjnymi

