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Mamy naszego przedstawiciela
w Radzie Nadzorczej

Korzystaj¹c z goœcinnych ³am
„Zwi¹zkowca” chcia³em uprzejmie
podziêkowaæ tym Kole¿ankom i Kolegom, którzy w I i II turze wyborów
przedstawicieli Za³ogi do Rady
Nadzorczej BOT KWB Turów S.A.
IV kadencji oddali g³os na moj¹ kandydaturê. Tym, którzy nie g³osowali
na moj¹ osobê pragnê podziêkowaæ za udzia³ w wyborach - œwiadczy to o ich odpowiedzialnej postawie i zainteresowaniu sprawami
swojego zak³adu pracy. Chcia³bym
swoj¹ prac¹ - jako przedstawiciel
Za³ogi w Radzie - przekonaæ ich

do mojej osoby. Dziêkuj¹c za okazane zaufanie i s³owa poparcia,
chcê wyraziæ pragnienie, bym za
trzy lata, na zakoñczenie kadencji,
móg³ powiedzieæ, ¿e tego zaufania
nie zawiod³em.
Decyduj¹c siê na kandydowanie
do Rady Nadzorczej zdawa³em sobie sprawê, ¿e w przypadku pozytywnego wyniku wyborczego czeka mnie du¿o dodatkowych obowi¹zków. Przypomnê w tym miejscu, ¿e przedstawiciele Za³ogi w
Rady Nadzorczej musz¹ wykonywaæ swoje obowi¹zki s³u¿bowe na

PRZESZEREGOWANIA

siê do kierownictwa wszystkich komórek organizacyjnych i przedstawicieli zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w Kopalni o podejœcie do podzia³u stawek z nale¿yt¹ starannoœci¹ maj¹c na uwadze datê ostatniego przeszeregowania pracownika i
zaanga¿owanie w pracy, jako kryteria podstawowe. Licz¹c przeszeregowania z ubieg³ego roku plus przesze-

Zwi¹zki zawodowe podpisa³y porozumienie z pracodawc¹ w sprawie
podzia³u wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ na 2007 r. poza wzrostem
tabeli p³ac od 1 marca w wysokoœci
6,5% porozumienie zawiera uzgodnienie przeszeregowania od 1 lipca
tego roku 50% za³ogi. NZZG zwraca

bie¿¹co i bez ¿adnych ulg, ponosz¹c w dalszym ci¹gu odpowiedzialnoœæ s³u¿bow¹ za powierzony
odcinek pracy.
Pragnê wykorzystaæ czas pozosta³y do rozpoczêcia mojej pracy w
Radzie na dobre merytoryczne
przygotowanie siê do pe³nienia tej
funkcji przez zapoznanie siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami. W swej
pracy chcia³bym reprezentowaæ interes ca³ej Za³ogi oraz konstruktywnie i merytorycznie wspó³pracowaæ
ze wszystkimi organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w naszej Spó³ce oraz Zarz¹dem Spó³ki.
Uwa¿am, ¿e w tak wa¿nych
sprawach, które dotycz¹ pracy ponad czterech tysiêcy pracowników
i bytu naszych rodzin, przedstawiciele Za³ogi w Radzie Nadzorczej
musz¹ stan¹æ ponad wszelkimi pogl¹dami i podzia³ami. Na spotkaniach przedwyborczych wielokrotnie spotyka³em siê z postulatami,
by cz³onkowie Rady Nadzorczej
wybrani z Za³ogi oraz przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych spotykali siê okresowo z pracownikami bezpoœrednio na terenie ich oddzia³ów, informowali o bie¿¹cych
sprawach dotycz¹cych i Za³ogi i
Spó³ki.
Waldemar Kwiatkowski

regowania obecne, przeszeregowaniami w tym cyklu dwuletnim 20062007 powinni byæ objêci wszyscy
pracownicy. Wiadomo, ¿e co roku
okres ten zawsze rozbudza wielkie
emocje wœród pracowników, liczymy
na to, ¿e nikt, który zas³uguje na
przeszeregowanie nie zostanie pominiêty.
B. Tyszkiewicz

Udana wycieczka
W dniach 24.05.- 25.05 2007r. odby³a siê wycieczka do kraju naszego
po³udniowego s¹siada Republiki Czeskiej zorganizowana przez NZZG dla
swoich cz³onków i ich rodzin. Program
wycieczki by³ bardzo napiêty i urozmaicony. W pierwszym dniu zwiedzaliœmy
s³yn¹c¹ kopalniami srebra Kutn¹ Horê.
W œredniowieczu, z racji swojego bogactwa naturalnego, Kutna Hora by³a
najbogatszym miastem w Czechach i
dlatego planowano przenieœæ tutaj stolicê. Zwiedzaliœmy w niej s³ynn¹ kopalniê srebra (zejœcie
oko³o 200 m. po ziemiê) oraz muzeum
srebra. Podziwialiœmy
przepiêkn¹ Katedrê
Œwiêtej Barbary, patronki górników z unikatowym dachem w
skali œwiatowej, tak
zwanym dachem namiotowym, odwiedziliœmy tak¿e znajduj¹c¹

siê w miejscowoœci Siedlec, najwiêksz¹
w Europie Kaplicê Czesk¹. W drugi
dzieñ wycieczki rozpoczêliœmy od podziwiania panoramy stolicy Czech ze
wzgórza Hradczany. W tym momencie
zrobi³o nam siê ¿al, ¿e nasza przedwojenna stolica Warszawa straci³a w czasie dzia³añ wojennych ponad 90% swoich wspania³ych zabytków a wielu jej
mieszkañców podzieli³o los swego miasta. Nastêpnie zwiedziliœmy wspania³y
kompleks koœcielno-zamkowy Hradczany, gdzie znajduje siê Pa³ac Prezydencki, Praski Zamek i Katedra œw.
Wita, sk¹d przeszliœmy do Ogrodów

Zamkowych , dalej podziwialiœmy Z³ot¹ Uliczkê. W trakcie drogi na Most
Konrada,(symbol Pragi w œwiecie), spotka³a nas mi³a niespodzianka. Otó¿
przechodz¹c przez w¹sk¹ star¹ uliczkê z zabytkowymi domami, spotkaliœmy
sympatycznego, starszego pana, którym okaza³ siê bardzo popularny w Polsce, Czeski piosenkarz, Karel Gott. Gdy
zorientowa³ siê, ¿e jest to polska grupa
turystów bardzo serdecznie nas przywita³, a my korzystaj¹c z okazji porobiliœmy sobie z nim pami¹tkowe zdjêcia.
Po zwiedzeniu Mostu Konrada, przeszliœmy na piêkny Stary Rynek ze s³ynnym zegarem Orly na Ratuszu. Po
krótkim wypoczynku przeszliœmy na
najwiêkszy praski plac, Plac Wac³awa.
A stamt¹d udaliœmy siê w rejon Hal Wystawowych, gdzie w godzinach wieczornych obejrzeliœmy bardzo interesuj¹cy plenerowy koncert “graj¹ce fontanny”. Pe³ni piêknych i niezapomnianych wra¿eñ, zmêczeni ale szczêœliwi, oko³o godziny 22:00 udaliœmy autokarem w drogê powrotna do domu.
Waldemar Kwiatkowski

Partner czy podw³adny?
Dla ponad po³owy Polaków warunki zatrudnienia, takie jak rodzaj
umowy, czy czas jej trwania, stanowi¹ najwa¿niejsze kryterium oceny pracodawcy (wg OBOP). Istotne s¹ równie¿ dobre warunki pracy
oraz dobre relacje z wspó³pracownikami. Generalnie kobiety i mê¿czyŸni podobnie widz¹ wp³yw tych czynników na ich stosunek do
pracodawcy, jednak¿e dla kobiet nieco istotniejsze s¹ dobre relacje
w zespole (58%), podobnie jak relacje z prze³o¿onym (48%), czy system szkoleñ (24%). Mê¿czyŸni natomiast czêœciej ni¿ kobiety podkreœlaj¹ wagê: systemu wynagrodzeñ (43%), œciœle okreœlonego zakresu odpowiedzialnoœci (32%) oraz jasnych kryteriów rekrutacji
(21%). W pracy mê¿czyŸni bardziej ukierunkowani s¹ na zadanie oraz
na nagrodê za jego wype³nienie, natomiast kobiety na sam proces
dochodzenia do celu (czêsto dalekosiê¿nego) oraz na relacje z drugim cz³owiekiem”.
Tym, na co czêsto narzekaj¹ pracownicy naszej firmy to ograniczanie
ich samodzielnoœci. Szefowie boj¹c siê
zaufaæ swoim podw³adnym, ingeruj¹ w
najdrobniejsze kwestie, nieustannie
kontroluj¹ i pozbawiaj¹ samodzielnoœci.
Prze³o¿ony oczekuj¹c, ¿e pracownik
sobie nie poradzi lub wykona zadanie
Ÿle, powoduje, ¿e pracownik rzeczywiœcie obni¿a swoj¹ motywacjê i zaanga¿owanie, przerzucaj¹c odpowiedzialnoœæ na szefa.
Ten z kolei widz¹c mniejsz¹ samodzielnoœæ pracownika, ponownie pozbawia go mo¿liwoœci wykazania siê
swoimi umiejêtnoœciami i zdolnoœci¹ samodzielnego rozwi¹zywania problemów. W skrajnych przypadkach szefowie doprowadzaj¹ do wypracowania u
swoich podw³adnych zjawiska „wyuczonej bezradnoœci”.

Czêstym zjawiskiem jest podejmowanie decyzji o losie pracownika lub powierzonych mu zadañ bez jego udzia³u. Ludzie czuj¹ siê w takiej sytuacji
traktowani instrumentalnie, odczuwaj¹
to jako brak szacunku dla siebie. Konsekwencj¹ oprócz irytacji, z³oœci, jest
utrata poczucia sensu w³asnej pracy,
brak poczucia bezpieczeñstwa i obni¿enie zaanga¿owania w wykonywane
obowi¹zki. Bezsensowne staje siê planowanie indywidualnych dzia³añ. Naturaln¹ reakcj¹ w takiej sytuacji jest równie¿ opór wobec zmian. A przecie¿
dzielenie siê informacjami z pracownikami oraz w³¹czanie ich w proces decyzyjny jest bardzo wa¿nym czynnikiem
budowania lojalnoœci wobec firmy, pozytywnego nastawienia do zmian i aktywnego w nich uczestnictwa.
Sporadyczne pojawia siê s³uszna

sk¹din¹d tendencja do stymulowania
inicjatywy pracowników. Problem pojawia siê jednak, gdy wysuwane przez
pracowników sugestie i pomys³y s¹
ignorowane. Demotywuj¹ce (zniechêcaj¹ce) jest równie¿ stawianie pracownikom celów, które s¹ narzucone z góry
i niekonsultowane z nimi, nieprecyzyjnie okreœlone, spostrzegane jako niewykonalne, czy nieatrakcyjne (np. za
ma³o ambitne). Niedopasowanie zadañ
do aspiracji, uzdolnieñ, wiedzy i mo¿liwoœci technicznych, czêsto staje siê dla pracowników Ÿród³em stresów i niezadowolenia z pracy. Aby tego unikn¹æ, nale¿y
dobrze rozpoznaæ, gdzie tkwi¹ mocne, a
gdzie s³abe strony danego pracownika i
czy istnieje odpowiednie otoczenie, by
osoba mog³a sprostaæ stawianym jej celom.
Istnienie harmonijnego œrodowiska pracy dzia³a mobilizuj¹co i sprzyja rozwojowi. Pracownicy z zaanga¿owaniem wykonuj¹ powierzone im zadania. Praca nie jest dla nich jedynie
narzêdziem do osi¹gania innych celów, ale staje siê wartoœci¹ sam¹ w
sobie. Mimo tego, ¿e mamy gwarancje
zatrudnienia coraz gorzej czujemy siê w
pracy.

STANOWISKO GÓRNICZYCH CENTRAL ZWIĄZKÓW
w sprawie podjêcia wspólnych dzia³añ na rzecz utrzymania uprawnieñ emerytalnych dla wszystkich pracowników przeróbki mechanicznej i wzbogacania górnictwa
wêglowego, naftowego, gazowego, siarkowego, rud miedzi, cynku i o³owiu, soli oraz
odsalania wód do³owych zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze
W zwi¹zku z rz¹dowym planem dokoñczenia reformy emerytalnej w Polsce, które przewiduj¹ uchwalenie w
roku 2007 nastêpuj¹cych projektów ustaw:
- o emeryturach pomostowych
- o emeryturach kapita³owych z zak³adów ubezpieczeñ emerytalnych
- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
Przedstawiciele Górniczych Central Zwi¹zkowych domagaj¹ siê:
1. Utrzymania dotychczasowych zasad nabywania i obliczania uprawnieñ emerytalnych dla wszystkich pracowników przeróbki mechanicznej i wzbogacania zatrudnionych w górnictwie wêglowym, naftowym, gazowym, siarkowym, rud miedzi, cynku i o³owiu, soli oraz odsalania wód do³owych zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.
2. Odrzucenie wszystkich propozycji zmian ustawowych zmierzaj¹cych do zast¹pienia dotychczasowych
uprawnieñ emerytach – emeryturami pomostowymi, które wyd³u¿y³yby wiek emerytalny w przypadku
kobiet z 50 do 55, lub z 55 do 60 lat ¿ycia, a w przypadku mê¿czyzn z 55 do 60, lub z 60 do 65 lat ¿ycia,
dla wy¿ej wymienionych grup zawodowych.
Równoczeœnie Górnicze Centrale Zwi¹zkowe ostrzegaj¹, i¿ zignorowanie powy¿szego “Stanowiska….” spowoduje podjêcie wspólnych dzia³añ protestacyjno – strajkowych w obronie uprawnieñ emerytach wy¿ej wymienionych osób.

Sprawa wygrana ale czy jesteœmy zwyciêzcami?
Spór z pracodawc¹ o stykowe trwa³ ju¿ od 2005 roku. W tej chwili
wiadomo, ¿e racjê mia³y zwi¹zki zawodowe, bo tak w tej sprawie wypowiedzia³ siê s¹d pracy. Jak wiemy nie by³o dobrej woli za³atwienia
tego sporu polubownie i wyjœcia przez zarz¹d kopalni z tej sprawy z
twarz¹. Kolejny raz okaza³o siê, ¿e pracodawca ma bardzo z³ych
doradców, a koszty tego ponosi zak³ad, czyli my wszyscy, a tym razem równie¿ jedna z grup zawodowych – kierowcy.
Górnikom – jak do tej pory – prawie
nic siê nie zmieni³o. Rozk³ad jazdy autobusów nie uleg³ zmianie, jedynie
opóŸniono o pó³ godziny rozwóz górników na odkrywkê. Wywo¿enie pracowników z odkrywki do ³aŸni odbywa siê
na starych zasadach. Reasumuj¹c to
wszystko – pracownicy tyle samo czasu spêdzali w pracy przed zmianami jak
i po wprowadzonych zmianach. Jednak¿e koszty “styków” wzros³y dwukrotnie, a mówimy tutaj tylko o samych rozwozach, nie wliczaj¹c przymusowych
postojów koparek. Kierowcy robi¹ podwójne kursy. Narzuca im siê nie do
zrealizowania limity czasowe na wykonanie kursu. A wiadomo, ¿e jak skraca
siê czas przejazdu na trasie to musi
zwiêkszyæ siê prêdkoœæ, czy ktoœ zada³ sobie trud, aby w ogóle zastanowiæ
siê, czy jest to bezpieczne, kto bêdzie
ponosi³ odpowiedzialnoœæ za ewentualne kolizje, szkody jakie powstan¹ przy

takiej pracy? I co w ogóle na to nasza
s³u¿ba BHP? Czy o tym wie, czy przepisy ruchu drogowego ju¿ nie obowi¹zuj¹ na terenie naszego zak³adu???
Czy nale¿y wszystko poœwiêciæ ¿eby
tylko zaspokoiæ czyjeœ chore ambicje.
Opracowanie nowego sposobu rozwo¿enia górników trwa³y miesi¹c i wdro-

¿ono do ¿ycia “surowy” nie sprawdzony, ma³o funkcjonalny, nie¿yciowy i nie
przemyœlany sposób. Niestety!!! Pracownicy odczuwaj¹, ¿e s¹ lekcewa¿eni, ¿e za ca³oœæ ktoœ siê próbuje
odegraæ. Czy s³uszne jest, ¿e zmieniono godzinê wyjazdu do pracy, a powrót
pozostawiono bez zmian? Czy wypadek w momencie powrotu z odkrywki
do ³aŸni bêdzie zaliczany jak wypadek
przy pracy??? Je¿eli tak, to czy ten
powrót zalicza siê do czasu pracy czy
te¿ nie??? Mamy dobrych prawników,
w kopalni sprawdzili oni siê ju¿ nie raz,
to mo¿e odpowiedz¹ nam na te pytania.
malkar

Czy bêd¹ zmiany w ZUZ-ie
Od kilku miesięcy “trwają”, między związkami zawodowymi działającymi
w KWB Turów a Zarządem Kopalni rozmowy nad wprowadzeniem zmian w
naszym ZUZ-ie, niestety jakoś tak dziwnie się dzieje, że nigdy nie może dojść
do konsensusu w rozmowach i wszystko jest w fazie przygotowań i negocjacji.
Spotkania są sporadyczne a efekty negocjacji są żadne. Odnosi się wrażenie, że
nie wszystkim zależy na wprowadzeniu korzystnych dla załogi zapisów. Zastanawiające jest czemu ma służyć blokowanie negocjacji w bardzo oczywistych
sprawach i komu to sprzyja? Na pewno nie pracownikom. Kierując się rozsądkiem i dobrem pracowników a nie fałszywą ambicją, NZZG zwraca się o jak
najszybsze załatwienie powyższego tematu.

Dyskryminacja kobiet w pracy
Dziedzina, w której w wiêkszoœci dyskryminowane s¹ kobiety jest
praca zawodowa, mimo, i¿ równoœæ kobiet i mê¿czyzn gwarantuje
prawo. Unormowania prawne dotycz¹ce dyskryminacji mo¿emy znaleŸæ zarówno w prawie europejskim, Konstytucji RP, jak i w Kodeksie pracy.
Przyk³adem przepisów, które maj¹
charakter dyskryminuj¹cy s¹ równie¿
regulacje dotycz¹ce wieku emerytalnego. To prawda, ze wiêkszoœæ kobiet wykonuj¹cych ciê¿k¹ lub nieciekaw¹ pracê wcale nie marzy o wyd³u¿eniu wieku uprawniaj¹cego do przejœcia na
emeryturê, ale wprost przeciwnie chcia³yby jak najszybciej wycofaæ siê z aktywnego ¿ycia zawodowego. S¹ jednak
kobiety i jest ich coraz wiêcej, które
chcia³yby pracowaæ d³u¿ej ni¿ ustawowo uregulowany wiek emerytalny, a
prawo im to utrudnia. W funkcjonuj¹cym systemie emerytalnym, do którego w Polsce d¹¿ymy, emeryci maj¹ po
prostu wyp³acane fundusze, które zgromadzili na swoim „koncie emerytalnym”. Kobiety, które maj¹ krótszy sta¿
pracy uprawniaj¹cy je do przejœcia na

emeryturê nie bêd¹ mog³y otrzymywaæ
wiêcej ni¿ zgromadzi³y i st¹d w interesie kobiet le¿y uzyskanie wy¿szego sta¿u pracy a tym samym i nale¿n¹ im
emeryturê. W Europie zachodniej wiek
emerytalny dla kobiet i mê¿czyzn wynosi 62 lata. Pozycja kobiet na rynku
pracy jest znacznie gorsza ni¿ mê¿czyzn. Dyskryminacja kobiet na rynku
pracy jest a¿ nadto widoczna i nikt tego
nie kwestionuje. Kobiecie du¿o trudniej
jest znaleŸæ pracê, nie tylko dlatego, ¿e
adresowanych jest do nich znacznie
mniej ofert pracy, ale równie¿ dlatego,
¿e maj¹ one znacznie mniej mo¿liwoœci przekwalifikowania zawodowego.
Wiêkszoœæ kursów zawodowych organizowanych przez biura pracy dotyczy
zawodów uwa¿anych tradycyjnie za
mêskie, niewiele zaœ adresowanych

Widocznie razem nam nie po drodze
Na spotkaniu Spo³ecznej Rady
Konsultacyjnej grupy BOT 12 kwietnia 2007 r. w Opolu z inicjatywy kolegów zwi¹zkowców bran¿y energetycznej dosz³o do jej rozwi¹zania.
Niezrozumia³e jest, dlaczego to mia³o miejsce akurat w momencie tworzenia nowej grupy energetycznej,
gdzie pracodawcy nasi wypracowuj¹ wspólnie sposób realizacji tego
przedsiêwziêcia, a zwi¹zki zawodowe
dziel¹ siê, co, wcale nie dodaje im si³y.
Byæ mo¿e interesy pracowników
bran¿y energetycznej i pracowników
zatrudnionych w kopalniach wêgla
brunatnego nie s¹ do koñca takie
same, ale przecie¿ po to by³a tworzona Spo³eczna Rada Konsultacyjna, aby sobie nawzajem pomagaæ i
siê wspieraæ w dzia³alnoœci na rzecz
poszczególnych grup zawodowych
i zak³adów pracy, czy to elektrowni,
czy kopalñ. A przecie¿ si³a w zjednoczonych zwi¹zkach tak du¿ej
spó³ki by³a wielka, i ka¿dy widzia³ to
i z tym siê liczy³. Niestety nikogo na
si³ê nie mo¿na uszczêœliwiaæ, bo z
takiego „zwi¹zku” jest wiêcej z³ego
jak dobrego. Dlatego te¿, jeszcze
tego samego dnia, dzia³aj¹c na podstawie Umów Spo³ecznych z dnia 22
grudnia 2004 r. i 30 grudnia 2004 r.,
przedstawiciele Zwi¹zków Zawodowych BOT KWB Be³chatów S.A. i
BOT KWB Turów S.A. powo³ali Spo³eczn¹ Radê Konsultacyjn¹ Bran¿y

Wêgla Brunatnego. Cztery dni póŸniej, tj.16 kwietnia 2007 r., wys³ano
pismo zaadresowane do Pana Jaros³awa Kaczyñskiego – Prezesa Rady
Ministrów stwierdzaj¹ce, i¿ Spo³eczna Rada Konsultacyjna Bran¿y Wêgla Brunatnego nie wnosi uwag do
dotychczasowego stanu realizacji
rz¹dowego „Programu dla elektroenergetyki” w kontekœcie tworzenia
Polskiej Grupy Energetycznej. Jednak¿e w procesie konsolidacji za niezbêdny uznajemy warunek ustalenia
wartoœci i parytetu zamiany naszych
akcji pracowniczych, zgodnie z interesem uprawnionych pracowników. Widzimy koniecznoœæ wprowadzenia w
ustawie szczególnych regulacji dla
naszych spó³ek wynikaj¹cych m.in.
z niekorzystnych skutków utworzenia w przesz³oœci rezerw rekultywacyjnych, które obni¿aj¹ wartoœæ akcji BOT KWB Be³chatów S.A. i BOT
KWB Turó” S.A. Oczekujemy pilnej
interwencji pana Premiera aby prace dotycz¹ce projektu ustawy „o zasadach nieodp³atnego nabywania od
Skarbu Pañstwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie
konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany
posiadanych przez nich akcji oraz
zamianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” by³y
prowadzone wspólnie przez przedstawicieli strony rz¹dowej, praco-

jest do kobiet. Wiele zawodów wci¹¿
jest niedostêpnych dla kobiet, w innych
wyraŸnie preferuje siê mê¿czyzn. Wystarczy spojrzeæ na og³oszenia prasowe, aby uœwiadomiæ sobie zakres dyskryminacji kobiet: lepiej p³atne oferty
pracy adresowane s¹ do mê¿czyzn, kobiety poszukiwane s¹ g³ównie na stanowiska sekretarek lub asystentek dyrektorów. Na porz¹dku dziennym s¹ pytania o to, czy poszukuj¹ca pracy kobieta ma rodzinê i dzieci. Posiadanie
rodziny i dzieci stanowi powa¿n¹ przeszkodê w znalezieniu atrakcyjnej pracy; wiadomo, obowi¹zki rodzinne wp³ywaj¹ negatywnie na wydajnoœæ pracy
kobiet. Kobiety wci¹¿ zarabiaj¹ œrednio
30% mniej ni¿ mê¿czyŸni, rzadziej
awansuj¹ i zajmuj¹ kierownicze stanowiska. Kobieta aby awansowaæ najczêœciej musi byæ znacznie lepsza od mê¿czyzny Kobiety czêœciej ni¿ mê¿czyŸni
nara¿one s¹ na ³amanie ich praw pracowniczych. Zwolnienia kobiet w ci¹¿y
nie nale¿¹ do rzadkoœci, a ochrona pracy kobiet wracaj¹cych z urlopów wychowawczych staje siê coraz bardziej
iluzoryczna.
WE
dawców oraz strony spo³ecznej skupionych w Zespo³ach Trójstronnych:
ds. Bran¿y Energetycznej oraz ds.
Bran¿y Wêgla Brunatnego. Dotychczasowe próby wspólnych prac nad
cytowan¹ ustaw¹ blokowane s¹
przez wspó³przewodnicz¹cego Zespo³u Trójstronnego ds. Bran¿y
Energetycznej.
Wspólne prace nad projektem w/w
ustawy obu bran¿ mog¹ zaowocowaæ
urealnieniem, zgodnie z oczekiwaniem
uprawnionych pracowników, iloœci
otrzymanych akcji. Jest to dla nas „górników” istotna sprawa, bo widzimy, ¿e
tak du¿a dysproporcja w cenie akcji
otrzymanych przez pracowników kopalñ a elektrowni jest spo³ecznie niesprawiedliwa. Na pewno zaliczenie po
stronie zysku rezerw na rekultywacje po
zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a:
- wartoœci z³o¿a
- wartoœci wkopu
mog³oby zwiêkszyæ znacznie wartoœæ naszych akcji. Przecie¿ elektrownia z kredytów buduje „blok”, którego
wartoœæ jest zaliczana do wartoœci zak³adu, a kopalnia robi wkop, co te¿ jest
jak¹œ wartoœci¹, jednak¿e to jest kosztem zak³adu. Z³o¿e wêgla zalegaj¹cego
przecie¿ te¿ ma swoj¹ cenê. Uwa¿amy
¿e Zarz¹dy kopalñ powinny znaleŸæ taki
sposób naliczania wartoœci akcji, aby
dysproporcje wystêpuj¹ce w spó³kach
BOT-u zosta³y maksymalnie zniwelowane, a iloœæ otrzymanych akcji by³a porównywalna.
malkar

Równe traktowanie w BOT
O tym, ¿e spó³ki Eltur Zdrowie i Tur-Med wspólnie utworz¹ Centrum Medyczne wiadomo by³o od dawna. Ze strony
pracowników Tur-Medu by³o trochê obaw o to jak to ³¹czenie bêdzie wygl¹daæ, ale w koñcu jako pracownicy ju¿ jednej wspólnej spó³ki bêd¹ tak samo traktowani jak pracownicy Eltur Zdrowie (przynajmniej, jeœli chodzi o p³ace). I co siê
okaza³o? Otó¿ nie.
Co prawda wszyscy pracownicy obu ³¹czonych spó³ek otrzymali tzw. premiê konsolidacyjn¹, z tym tylko, ¿e
bardzo ró¿ni¹ce siê od siebie. Pracownicy Eltur Zdrowie otrzymali premiê w wysokoœci 4100 z³. dla tych, którzy nie posiadaj¹ akcji Elektrowni i w wysokoœci 2700 z³.
dla tych, którzy takie akcje maj¹. Zaœ pracownicy TurMed otrzymali wszyscy po „równo” – po …1200 z³.

NZZG zwróci³ siê do Prezesa Zarz¹du Dyrektora Generalnego BOT KWB Turów S.A. z wnioskami o podjêcie pilnych rozmów dotycz¹cych
zmian wykazu stanowisk zaliczanych do pracy
górniczej oraz o podjêcie kroków w celu wyeliminowania nieprawid³owoœci jakie spowodowa³o wprowadzenie zmian od 4 czerwca 2007r. a
dotycz¹cych czasu przejazdu na odkrywkê i zjazdu z miejsc pracy. Przyjêcie rozwi¹zania s¹ dalekie od okreœlenia s³uszne i dobre. Pracownicy
odczuwaj¹ te zmiany jako niczym uzasadnione
szykany.
przew. NZZG Henryk Wielec

Czy tak byæ musi...?
Gdy zaczê³y siê play offy, to w sercach kibiców pojawi³
siê ¿al do w³adz klubu koszykarskiego za to jak zostali potraktowani. Wszyscy kibice oczekiwali, ¿e pracuj¹c w zak³adzie sponsoruj¹cym klub, mo¿na bêdzie liczyæ na darmowe
wejœcia na mecze koszykówki na podstawie posiadanych
karnetów. Jak wa¿y³y siê losy klubu (z braku sponsora), za³oga nie omieszka³a siê wstawiæ u prezesa BOT-u i prosiæ o
zezwolenie na sponsorowanie tutejszego klubu. I zgodê tak¹
uzyskaliœmy! A teraz zarz¹d klubu podziêkowa³ za te starania kibicom, ró¿nicuj¹c nawet ceny wejœciówek uzale¿niaj¹c to, od daty chêci
zakupu biletów.
Czy¿by klub ju¿ tak
mocno „stan¹³ na
nogach”, ¿e nie potrzebuje sponsora w
osobie kopalni i potrafi siê utrzymaæ z
„wejœciówek”. Dlaczego nikt z Zarz¹du nie wzi¹³ w obronê kibiców i nie wymusi³ udostêpnienia
nieodp³atnie wejœciówek kibicom?
Czy¿ oni nie s¹ tego
warci???

Zebranie Delegatów NZZG
W dniu 18.05.2007r. w KG “Jubilat”
odby³o siê Sprawozdawcze Zebranie
Delegatów NZZG BOT KWB Turów
S.A. Przewodnicz¹cy Henryk Wielec
z³o¿y³ delegatom sprawozdanie z dzia³alnoœci merytorycznej i sprawozdanie
z dzia³alnoœci finansowej Zarz¹du
Zwi¹zku. Delegaci po wys³uchaniu obu
sprawozdañ jednog³oœnie przyjêli je i
udzielili absolutorium Zarz¹dowi Zwi¹zku i Komisji Rewizyjnej. Oko³o godziny
9.00 na zebranie przybyli zaproszeni
goœcie w osobach: Prezes Zarz¹du
BOT KWB Turów S.A. Stanis³aw ¯uk
oraz Cz³onek Zarz¹du Mieczys³aw £ukjanowicz. Prezes w swoim wyst¹pieniu omówi³ tematy dotycz¹ce projektu
restrukturyzacji podmiotów grupy BOT
oraz konwersji akcji pracowniczych na
akcje BOT, a nastêpnie na akcje PGE.
Dnia 09.05.2007r. nast¹pi³o wniesienie
pakietu akcji BOT do PSE. Dalsze dzia³ania maj¹ polegaæ na utworzeniu Polskiej Grupy Energetycznej, w sk³ad której maj¹ wchodziæ: PSE, BOT, Zespó³
Elektrowni Dolna Odra oraz osiem zak³adów energetycznych. Powiedzia³

równie¿, ¿e wa¿n¹ rolê w tworzeniu
PGE spe³niaj¹ zwi¹zki zawodowe stoj¹c na stra¿y zachowania praw pracowniczych zagwarantowanych umow¹
spo³eczn¹, która jest renegocjowana
przed utworzeniem PGE. Co do naszych akcji prezes wyjaœni³, ¿e Ministerstwo Gospodarki wyrazi³o zgodê na
przeszacowanie akcji BOT KWB Turów
S.A. i przyjêcie do konwersji wed³ug
priorytetu ca³ego BOT-u. W dalszej czêœci przemówienia zosta³a przedstawiona sytuacja wewnêtrzn¹ BOT KWB Turów S.A., zamierzenia na przysz³oœæ i
inwestycje, na które zaci¹gniêto kredyt
w wysokoœci 200 mln. z³. Prezes zwróci³ uwagê na wysokie koszty pracy, które siêgaj¹ 50% wszystkich kosztów
zak³adu. Na zakoñczenie Prezes wskaza³ na koniecznoœæ dzia³ania zwi¹zków
zawodowych na terenie zak³adu pracy,
szczególnie w okresie wielkich przemian, jakie dziœ nastêpuj¹.
Po wyst¹pieniu prezesa g³os zabra³
przewodnicz¹cy NZZG Henryk Wielec,
omówi³ szarzej kwestie dotycz¹ce tworzenia PGE oraz akcji pracowniczych.

Wyjaœni³, ¿e po wst¹pieniu do PGE
zwi¹zki zawodowe bêd¹ d¹¿yæ do podpisania nowej Zak³adowej Umowy Spo³ecznej, zawieraj¹cej przede wszystkim
warunki finansowe i gwarancje zatrudnienia. Wspomnia³ równie¿ o próbach
wprowadzenia zmian korzystnych dla
pracowników do naszej Zak³adowej
Umowy Zbiorowej.
Wœród zaproszonych goœci byli
miedzy innymi: Przewodnicz¹cy Rady
Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Otrêba,
Przewodnicz¹cy Federacji Zwi¹zków
Zawodowych Kopalñ Wêgla Brunatnego Zdzis³aw Wach, Wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Elektrowni Turów Wies³aw Kwaœniewski, dyrektor ZTiST Józef Koz³owski, za³o¿yciele NZZG Julian Lewcio
oraz byli pracownicy (równie¿ za³o¿yciele) Marian Ka³u¿a, Izydor Walczak,
Lucjan ¯ebrowski, Bronis³aw Filar.
Na zakoñczenie obrad zosta³y wrêczone przez przewodnicz¹cego odznaczenia zwi¹zkowe dla wyró¿niaj¹cych
siê dzia³aczy zwi¹zku z okazji 25-lecia
NZZG. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³y ¿yczenia i gratulacje sk³adane przez goœci zaproszonych na rêce przewodnicz¹cego NZZG dla wszystkich cz³onków. Na tym mi³ym akcencie zakoñczono zebranie delegatów.
Bogdan Tyszkiewicz

W TROSCE O NASZE ZDROWIE
Dlaczego o tym piszê? Otó¿ ostatnimi czasy dowiadujemy siê od naszych kolegów, ¿e bardzo czêst¹ dolegliwoœci¹ czy ich „niedomaganiem”
jest choroba dróg oddechowych. Najczêœciej s¹ to p³uca. Byæ mo¿e wystêpowanie tych schorzeñ jest zwi¹zane bezpoœrednio z warunkami i uwarunkowaniami atmosferycznymi w jakich pracujemy. Uk³ad oddechowy, ze
wzglêdu na to, i¿ ma bezpoœredni kontakt ze œwiatem zewnêtrznym, jest
szczególnie nara¿ony na liczne jego niekorzystne oddzia³ywania. Wdychane
powietrze zawiera, jak powszechnie wiadomo, ca³y szereg ró¿nych czynników dra¿ni¹cych i chorobotwórczych, zarówno cz¹stek materii nieo¿ywionej (py³ów, gazów, aerozoli), jak i ¿ywych mikroorganizmów (bakterii,
grzybów, py³ków drzew i traw, porostów) lub z³o¿onych struktur z pogranicza tych dwóch œwiatów materii - wirusów. Byæ mo¿e zachorowalnoœæ na
uk³ad oddechowy da³oby siê w znacznym stopniu ograniczyæ stosuj¹c profilaktykê. Mo¿e s³usznym by³oby wrócenie do przeœwietleñ rentgenem ma³oobrazkowym klatki piersiowej? Byæ mo¿e kompleksowe badanie dróg oddechowych znacznie by przyspieszy³o wykrywanie stanów pocz¹tkowych
choroby? Byæ mo¿e organizowanie refundowanych w ca³oœci albo w czêœci wyjazdów do sanatorium lecz¹cych te schorzenia w znacznym stopniu
zminimalizowa³oby jej wystêpowanie? S¹ to pytania na które trudno odpowiedzieæ. Czy w ogóle ktoœ zna odpowiedŸ? Czy¿ nie tañsze jest inwestowanie w profilaktykê?

Efekty mokrego sk³adowania produktów spalania w technologii „na sucho”.
Py³ widzimy i w pracy i w miejscu zamieszkania w Bogatyni...

NZZG wyst¹pi³ do Zarz¹du Kopalni z proœb¹ o podjêcie zdecydowanych kroków maj¹cych na celu wyeliminowanie bardzo du¿ego zapylenia w oddzia³ach m-2, nm-1, g-3, es, eo zlokalizowanych w pobli¿u
systemu sk³adowania popio³u Elektrowni Turów w naszej odkrywce.
Naszym zdaniem to zapylenie przekracza wszelkie normy. Warunki pracy w tych oddzia³ach sta³y siê nie do zniesienia., trafiaj¹ siê dni, ¿e
wszystko jest dos³ownie spowite tumanami py³u z elektrownianego
popio³u. Praca w takich warunkach staje siê udrêk¹ dla pracowników
tam zatrudnionych. Oddaliœmy Elektrowni czêœæ naszego wyrobiska.
Sk³adowane tam produkty spalania mia³y byæ polewane wod¹ i wi¹zane przez znajduj¹cy siê w popiele gips pochodz¹cy z reakcji chemicznych zachodz¹cych w kot³ach energetycznych w trakcie spalania py³u
wêglowego w obecnoœci zmielonego kamienia wapiennego. Z jednej
strony pozbyto siê w ten sposób tlenków siarki w spalinach. Z drugiej
strony to pyli w naszej odkrywce, a efekty pracy elektrownianej zwa³owarki odczuwamy wszyscy: pracownicy zak³adu i mieszkañcy Bogatyni i okolic. Zwi¹zek liczy na szybkie podjêcie dzia³añ w celu usuniêcia tak drastycznych i niedopuszczalnych przekroczeñ zapylenia.

Wypoczynek
w Zgodzie…
… coœ siê nam odwleka w czasie. Pierwszym terminem ponownego „uruchomienia” oœrodka by³
wrzesieñ 2006 roku. Niestety nie
uda³o siê. Teraz mowa jest o koñcu
czerwca 2007. Mo¿e siê uda??
Kto odpowiada za wybór firmy
bêd¹cej g³ównym wykonawc¹ remontu?
Ponoæ firma zbankrutowa³a i teraz rozmowy tocz¹ siê za poœrednictwem s¹du. Sam przebieg prac
jest zastanawiaj¹cy. Tu¿ przed planowanym remontem wymieniaone
by³y wszystkie okna w oœrodku
„Zgoda”, teraz wraz z pracami remontowymi okna wymieniono powtórnie. Innym tematem jest wykonanie instalacji teletechnicznej. Firma wykonuj¹ca monta¿ zakoñczy³a na niekompletnym u³o¿eniu instalacji. Okazuje siê, ¿e czêœæ instalacji od kamer i systemu alarmowego
bêdzie trzeba „jakoœ” upchaæ pod
dopiero co po³o¿onymi regipsami.
Kto to wykona?? Chodz¹ s³uchy, ¿e
bêdzie to wykonywa³ oddzia³ ³¹cznoœci w ramach normalnej swojej
dzia³alnoœci. Po prostu oddeleguj¹
paru ch³opaków i oni bêd¹ siê mêczyæ z wykonaniem tych prac. Po¿yjemy, zobaczymy…
Za³oga naszego zak³adu nie jest
informowana o kosztach remontu
oœrodka. A ju¿ w³adowano w niego
kilka mln z³otych. Jaki pierwotnie zak³adano koszt remontu i jak siê to
ma do koñcowych sum?? Nie mniej
wszyscy z niecierpliwoœci¹ oczekujemy jak najszybszego otwarcia „naszego” oœrodka po remoncie. A
mo¿e gdy remont siê skoñczy to ju¿
nie bêdzie nasz???? Za³oga straci
mo¿liwoœæ taniego skorzystania z
pobytu w nim, a on podzieli los „Kubusia”.
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