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PODSUMOWANIE ROKU 2018
Moi drodzy!
Rok 2018 był rokiem, w którym Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy
PG SILESIA reprezentowała swoich
członków w spotkaniach, negocjacjach,
konferencjach. Zorganizowaliśmy imprezy sportowe, Karczmę Piwną, Comber
Babski, kulig, czy wycieczki. Wyróżniono
nas jako członków Solidarności z SILESII za ratowanie miejsc pracy. Byliśmy
zawsze tam gdzie była taka potrzeba,
gdzie chodziło o sprawy pracownicze,
wypadki losowe, gdzie nie mogło nas
zabraknąć.
Ale po kolei,
Już w pierwszych dniach Nowego Roku,
17 stycznia podpisaliśmy porozumienie,
które dotyczyło podniesienia dodatku
z tytułu pracy w systemie 24/7 o 40 zł.
za dniówkę. Czyli za przepracowaną
dniówkę w sobotę lub niedzielę pracownik zarabia dodatkowe 120 zł. Średnia
ilość soboto-niedziel dla pracownika
w miesiącu to pięć, a więc podwyżka w
miesiącu to 200 zł. Przy okazji należy
wspomnieć że od 1 stycznia zaczęły
obowiązywać dodatki w wysokości 15 zł
za dniówkę dla pracowników dołowych,
którzy pracują ponad obowiązujące
dobowe normy czasu pracy oraz 22 zł
dla ratowników (tzw. Aparatowe). Są
to dodatki, o które bardzo zabiegaliśmy
jako Solidarność .
Porozumienie z 17 stycznia nie zamykało
negocjacji w sprawie płac.
Kolejne negocjacje rozpoczęły się w
maju, rozmawialiśmy już z nowym Prezesem Janem Marinovem który zastąpił
Pana Michala Heřmana. Rozmowy na temat płac to trudne tematy. Przy stole negocjacyjnym z jednej strony Pracodawca
z drugiej Solidarność i pozostałe związki.
Aby coś osiągnąć należy dyskutować będąc uzbrojonym w argumenty. Nie da się
negocjować „ bo ja chcę i tyle”. Byliśmy
bardzo dobrze do tych negocjacji przygotowani. Mieliśmy wyliczenia, byliśmy
wiodącym związkiem w czasie rozmów.
W efekcie, po ciężkich rozmowach Strony
osiągnęły kompromis. W lipcu podpisaliśmy kolejne Porozumienie płacowe
które wyczerpywało postanowienia Art.
16 Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy. Zatem podwyżki w skali jednego
miesiąca wyniosły: Pracownicy Dołowi
oraz Przeróbki Mechanicznej Węgla 300
zł., Pracownicy Powierzchni 250 zł. oraz
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Pracownicy Administracji 100 zł. Dodatkowo na podstawie pisma złożonego
do pracodawcy przez KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA podniesiona
została wartość bonów żywieniowych z
14 zł. do 20 zł. za dniówkę. Niezależnie
od Porozumień Pracownicy PG SILESIA
otrzymywali podwyżki indywidualne na
podstawie Regulaminu Przeszeregowań

swojej siedziby gości. Po wizytach Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność Piotra Dudy, Marszałka
Sejmu Seniora Kornela Morawieckiego
w tym roku miała miejsce wizyta Ministra Energii Krzysztofa Tchorzewskiego.
Obecni byli również, Minister Stanisław
Szwed, Wicewojewoda Jan Chrząszcz,
Senator RP Andrzej Kamiński. Podkreślić
należy, że w tym roku przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
przy PG SILESIA Dariusz Dudek odebrał
Złoty Krzyż Zasługi. To odznaczenie za
determinację w walce o ratowanie miejsc
pracy. Należy przez to rozumieć, że
determinacja NSZZ Solidarność i pracowników KWK Silesia doprowadziły do
sytuacji, w której znaleźliśmy się dzisiaj.
Około 1700 osób ma pracę. To dzięki
takim ludziom może na budynku administracji widnieć napis PG SILESIA.
Nie mogliśmy również zapomnieć
o naszych Pracownicach, naszych członkiniach, które zostały obdarowane w dniu
ich święta kwiatami oraz upominkiem.
W roku bieżącym realizujemy zgodnie z
Uchwałą upominki świąteczne dla członków Solidarności, jesteśmy w trakcie ich
wydawania.

i Awansów, o który zabiegał nasz Związek. Intensywnie pracowaliśmy również
w Komisji Socjalnej, ustalając Szczegółowe Zasady Organizacji i Finansowania
Działalności Socjalnej na rok 2018, m.in.
podtrzymując Bony Towarowe
z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Barbórki oraz Paczki
Mikołajkowe, Wczasy Pod Gruszą, zapomogi losowe i inne. Nasi przedstawiciele
byli również bardzo aktywni w pracach
Komisji Bezpieczeństwa w której zgłaszali szereg uwag dotyczących BHP oraz
proponując szeroko pojętą profilaktykę.
Interweniowaliśmy w sprawach indywidualnych, w sprawach dotyczących
różnych problemów pracownika. Nasi
związkowi prawnicy wielokrotnie pomagali członkom związku poprzez porady
prawne, a nawet reprezentowanie ich
w Sądzie. Przypominamy, że członkowie
NSZZ Solidarność mogą skorzystać
z pomocy prawnej za darmo.
Co roku Komisja Zakładowa zaprasza do

Corocznie organizujemy zawody wędkarskie i nie inaczej było w tym roku.
Ponad 50 zawodników wystartowało w
zawodach wędkarskich, co było frekwencyjnym rekordem. Byliśmy obecni
również na zawodach strzeleckich, czy
na kręglach. Współorganizowaliśmy
Comber Babski – imprezę górniczą dla
Pań. Zorganizowaliśmy Karczmę Piwną
– to impreza górnicza jedynie dla Panów.
Fantastyczna tegoroczna Karczma chyba
przejdzie do historii i trzeba będzie
wymyśleć na przyszły rok coś specjalnego, aby dorównać do tegorocznej. Nie
zapominaliśmy o poległych górnikach
z naszej kopalni składając kwiaty na
pomniku w rocznicę tych katastrof.

burmistrz Czechowic-Dziedzic, proboszcz
Parafii Świętej Barbary,Orkiestra Górnicza oraz pozostałe związki zawodowe z
PG SILESIA z Pocztami Sztandarowymi.
Niestety w uroczystościach nie wzięła
udziału delegacja pracodawcy ani Poczet
Sztandarowy PG SILESIA.

KOPALNIA
DO ZAORANIA?

Zaplanowaliśmy wycieczkę w Pieniny
na spływ Dunajcem z szeregiem innych
atrakcji, wyjazd na grzyby oraz wyjazd
na narty. Zorganizowaliśmy Kulig w
Istebnej. Realizowaliśmy Świadczenia
Statutowe dla członków związku m.in.
świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,
choroby i innych. Nie zapominaliśmy
o osobach, które potrzebują pomocy z
przyczyn losowych. W swojej ofercie
podtrzymujemy wydawanie kart Lotos
umożliwiające zakup paliwa i innych artykułów z rabatem. Wydajemy legitymacje członkowskie na które są negocjowane zniżki w innych obszarach. Posiadamy
Zezwolenia wędkarskie umożliwiające
korzystanie ze stawów Górniczego
Stowarzyszenia Wędkarskiego SILESIA
(Staw Kopalnok i Kozi).
Trudno opisywać wszystkie wydarzenia
mijającego roku bo był to rok bardzo
bogaty. Zdajemy sobie sprawę że oczekiwania niektórych pracowników nie zostały pewnie zrealizowane zgodnie z ich
oczekiwaniami, jednakże jesteśmy mimo
wszystko pozytywnie zmobilizowani do
kolejnych działań. Mamy jeszcze wiele
do zrobienia m.in. w grudniu już się odbyły rozmowy w sprawie systemu pracy.
Szkoda tylko, że nie wszystkie związki
zawodowe mają jednakowe zdanie w tym
temacie. Naprawdę szkoda…
Grzegorz Babij

W październiku na warsztacie
należącym do Przedsiębiorstwa
Górniczego SILESIA zobaczyć
było można niezwykłą maszynę.
Traktor. Jako że warsztat służy do
wykonywania prac serwisowych
urządzeń górniczych z wielką troską
zaczęliśmy zastanawiać się nad stanem
naszego zakładu pracy. Remont
traktora mógł wskazywać zmianę
polityki zarządzania firmą. Być może

„ktoś na górze” postanowił wydobycie
węgla zastąpić wykopywaniem
ziemniaków. Po krótkiej wymianie
pism ciągnik zniknął z warsztatu,
a nasze obawy o zmianę profilu
działania firmy Zarząd nie potwierdził.
Na przyszłość jednak prosimy „tych
na górze” aby nie mylili kombajnów
górniczych z kombajnami Bizon,
a wykopków z wydobyciem.

Zorganizowaliśmy przemarsz spod
Pomnika Poległych Górników przy Kopalni do kościoła w dniu 4 grudnia. Na
przemarsz zostali zaproszeni pracownicy
i emeryci wraz z rodzinami, mieszkańcy, zarząd i dyrekcja PG SILESIA wraz
pocztem sztandarowym, przewodniczący
Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność,
www.solidarnosc-pgsilesia.pl
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XIX Karczma Piwna
Ponad dwustu gwarków bawiło się na XIX Karczmie Piwnej
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA

W

poniedziałek, 3 grudnia 2018
roku odbyła się XIX Karczma
Piwna NSZZ „Solidarność”
PG SILESIA, w spotkaniu wzięło udział
ponad dwustu gwarków oraz zaproszonych gości. Wśród przybyłych byli:
Przewodniczący Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz wraz
z zastępcami Stanisławem Sołtysikiem i
Andrzejem Madydą, Naczelny Inżynier
Kopalni Zbigniew Ciepliński, Minister
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed, Burmistrz CzechowicDziedzic Marian Błachut wraz z zastępcą
Pawłem Mrowcem, Przewodniczący
Rady Miasta Damian Żelazny, Radni
Miejscy Wojciech Leśny i Mariusz Sekta, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, przewodniczący z zaprzyjaźnionych
Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” oraz koledzy z innych związków
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zawodowych działających w Przedsiębiorstwie Górniczym SILESIA.
Tegoroczna Karczma Piwna rozpoczęła się w sposób szczególny, górnicy z
SILESII upamiętnili Rocznicę 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Specjalnie na tę okazję przygotowana
dekoracja oraz oświetlenie, wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu
Państwowego nadały niepowtarzalny
klimat na sali.
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja
Dudy Minister Stanisław Szwed przekazał dla Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” biało-czerwoną flagę
Podziękowaliśmy również osobom bardzo oddanym Solidarności, pamiątkowe
statuetki św. Barbary otrzymali gwarkowie Paweł Furczyk oraz Kazimierz
Kruczek. Zanim zabawa rozpoczęła

się na dobre powołano WYSOKIE A
W SPRAWACH PIWNYCH NIGDY
NIEOMYLNE PREZYDIUM którego
Prezesem został Janusz Benesz oraz
dwóch kontrapunktów którzy swoim
śpiewem i nierzadko ostrym dowcipem
bawili uczestników Spotkania.
Śpiewu, żartom, super zabawom nie było
końca, golonko, smalec, wędlina oraz
złocisty napój subtelnie łaskotało podniebienie naszym dzielnym Gwarkom.
Uczestnicy pokazali jak wygląda nie
tylko DUMNY GÓRNIK ale również
DUMNY POLAK.
W imieniu Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” przy PG SILESIA serdecznie dziękujemy uczestnikom za wspaniałą kulturalną zabawę oraz wszystkim
osobom którzy pomagali w organizacji
Karczmy.
www.solidarnosc-pgsilesia.pl
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Godne obchody
Górniczej Barbórki
We wtorek, 4 grudnia, czyli dokładnie w święto św. Barbary Patronki Górników,
w Czechowicach-Dziedzicach odprawiona została msza św. w intencji wszystkich
pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia i ich rodzin
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roczystość, w której obok zakładowej „Solidarności”
udział wzięła także reprezentacja Zarządu Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na czele z przewodniczącym Markiem Boguszem, rozpoczęła się pod pomnikiem
górników poległych w katastrofie w czerwcu 1979 roku. Przy
pomniku wartę honorową pełnili nasi Ratownicy. Tam oficjalne
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Nie zabrakło poza delegacjami „Solidarności”, także przedstawicieli innych związków, a także klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Rady
Miejskiej Czechowic-Dziedzic. Z Orkiestrą Górniczą na czele

zebrani górnicy, oficjalne delegacje i goście przemaszerowali
do kościoła Św. Barbary. Uroczysta Msza Święta odprawiona
była za wszystkich górników, zarówno tych, którzy na co dzień
fedrują, jak i tych, którzy przeszli na emerytury, jednak górnictwo nadal noszą w swoich sercach. Zebrani wierni modlili
się także za rodziny, których los nierozerwalnie związany jest
z „czarnym złotem”. Pomysł i realizacja całego wydarzenia w
pełni wypłynął od nas. Pozostaje mieć nadzieję, że każdy
4 grudnia będzie równie godnie obchodzony w kolejnych
latach.

W atmosferze radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia
proszę przyjąć płynące z głębi serca życzenia
Niech Jezus Malusieńki napełnia Państwa serca nadzieją i pokojem, a światło betlejemskiej
gwiazdy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wzmocni naszego narodowego ducha i prowadzi polskie rodziny darząc szczęściem i pomyślnością.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.
Szczęśliwego Nowego 2019 Roku.
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www.solidarnosc-pgsilesia.pl
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę Wam i Waszym rodzinom
wszystkiego, co najlepsze.

Stanisław Szwed
Wiceminister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
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