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Do użytku wewnętrznego 

    26 maja 2017 r. w ośrodku Wityng w Ślesinie 
odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu 
obecni byli delegaci z Kopalni, Spółek oraz 
Kopalni Adamów. 
    Oprócz bieżących spraw związkowych           
i sprawozdań z działalności za ostatni rok-
głównymi tematami były sprawy: 
-sprzedaży spółek zależnych do PAK Górnictwo 
-restrukturyzacje bez informacji strony społecznej 
-sprawy przechodzenia na emerytury górnicze 
pracowników PAK KWB Konin i Spółek 
-zagrożenia związane z brakiem uruchomienia 
nowych złóż węgla. 
      W sprawach problemów z odchodzeniem na 
emerytury zadawano pytania zaproszonemu 
gościowi- Dyr. Dariuszowi Degórskiemu. 
Zarówno Kopalnia jak i Spółki wywiązują się ze 
s w y c h  o b o w i ą z k ó w  d o t y c z ą c y c h 
dokumentowania i wystawiania świadectw pracy 
górniczej. 
Zdaniem delegatów konieczne jest omówienie 
spraw emerytalnych na gremium Zespołu 
Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. 
/dalszy ciąg na str.2/ 
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http://www.solidarnosckwbkonin.pl/2016/06/posiedzenie-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-w-poznaniu/
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STANOWISKO WZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

POSIEDZENIE ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO 
W WARSZAWIE  

   W dniu 31 maja br. w Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się 
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży 
Węgla Brunatnego. 
Posiedzenie Zespołu prowadził Wojciech Ilnicki 
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" KWB Turów. 
Ministerstwo Energii reprezentował – Sekretarz 
Stanu Grzegorz Tobiszowski, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz 
Stanu Stanisław Szwed. Stronę Pracodawców 
reprezentowali m.in. Wiceprezes Zarządu ds. 
Wydobycia  PGE GIEK S.A. Stanisław Żuk, 
Dyrektorzy Kopalń Węgla Brunatnego: 
Bełchatów – Marian Rainczuk, Turów – Leszek 
Sondaj oraz z Konina i Adamowa (Grupa PAK) – 
Prezes Adam Kłapszta. 

       W przypadku braku pełnej odpowiedzi 
na pismo kierowane do Rady Nadzorczej 

PAK KWB Konin przez stronę społeczną        

i  p o d e j m o w a n y c h  d z i a ł a ń 

restrukturyzacyjnych bez dialogu ze stroną 
społeczną (sprzedaż Spółek Aquakon, Eko-

Surowce i innych), które mogą skutkować 

działaniami na niekorzyść pracowników, 

pozbawiającymi ich pracy, uprawnień          
i świadczeń. 

Walny Zjazd Delegatów Organizacji 

Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" 
upoważnia władze związkowe do 

przeprowadzenia referendum strajkowego 

wśród załóg PAK KWB Konin, PAK KWB 

Adamów i Spółek. 

Zobowiązujemy Przewodniczącego 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność" do przedstawienia naszego 
stanowiska pozostałym organizacjom 
związkowym. 
     

Krajową Sekcję Górnictwa Węgla Brunatnego 
NSZZ „Solidarność" reprezentowali: Wojciech 
Ilnicki (Przewodniczący Sekcji), Zbigniew 
Matyśkiewicz (KWB Bełchatów),  Grzegorz 
Matuszak (KWB Konin) , oraz Andrzej Filipiak 
(KWB Adamów) , w obradach uczestniczył 
również Przewodniczący Rady Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki  NSZZ "Solidarność"  

http://ozzzprc.pl/sekcje/organizacje/sekcja-gornikow/
http://ozzzprc.pl/sekcje/organizacje/sekcja-gornikow/
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Kazimierz Grajcarek.  
Podczas posiedzenia Minister Energii 
Grzegorz Tobiszowski przekazał informację, 
że przedstawiony przez Unię Europejską tzw. 
pakiet zimowy zakłócił prace nad Strategią 
dla górnictwa węgla brunatnego, zwrócił 
także uwagę, że zapisy pakietu – gdy tylko 
się uprawomocnią – dotkliwie uderzą w Polskę, 
której energetyka oparta jest na węglu. 
Przypomniał również, że rozpoczęły się 
rozmowy pomiędzy Komisją Europejską,         
a poszczególnymi państwami członkowskimi 
dotyczące tych propozycji. Minister 
Tobiszowski podkreślił, że polski rząd podjął 
już stosowne działania zarówno na poziomie 
rządowym jak i unijnym.  
 Strony Zespołu uznały, że bardzo ważne jest, 
aby wszystkie środowiska branżowe 
zaangażowały się w pracę na rzecz ochrony 
branży i energetyki opartej na węglu 
brunatnym.  
Przedmiotem obrad były następujące 
zagadnienia: 
- Omówienie wyniku prac nad „Programem 
dla sektora węgla brunatnego. 
- Omówienie problemów i zagrożeń 
związanych z uzyskaniem koncesji na 
przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż 
węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew. 
-Informacja o sytuacji prawnej odkrywki 
Koźmin w aspekcie zrzeczenia się koncesji. 
-   Procedura postępowania Zakładów 
Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dot. 
ustalania prawa do emerytury dla 
pracowników Zakładów Górniczych Węgla 
Brunatnego. 
-Sprawy pracownicze PAK KWB Adamów      
w aspekcie dalszego funkcjonowania Kopalni 
po 2017roku. 
- Informacja o sytuacji w zakresie spraw 
pracowniczych w PAK KWB Konin S.A. 
-  Informacja o sytuacji w zakresie spraw 
pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB 
Bełchatów i Oddział KWB Turów. 
-Sprawy różne. 
Podczas posiedzenia Minister Energii 
Grzegorz Tobiszowski przekazał informację, 
że przedstawiony przez Unię Europejską tzw. 
pakiet zimowy zakłócił prace nad Strategią 
dla górnictwa węgla brunatnego, zwrócił 

także uwagę, że zapisy pakietu –gdy tylko 

   uprawomocnią się – dotkliwie uderzą             
w Polskę, której energetyka oparta jest na 
węglu. Przypomniał również, że rozpoczęły się 
rozmowy pomiędzy Komisją Europejską,           
a poszczególnymi państwami członkowskimi 
dotyczące tych propozycji. Minister Tobiszowski 
podkreślił, że polski rząd podjął już stosowne 
działania zarówno na poziomie rządowym jak i 
unijnym.  
 Strony Zespołu uznały, że bardzo ważne jest, 
aby wszystkie środowiska branżowe 
zaangażowały się w pracę na rzecz ochrony 
branży i energetyki opartej na węglu 
brunatnym.  
   Przedstawiciel ZUS szczebla centralnego 
zapoznany został z tematyką problemów 
odchodzenia na emerytury górnicze (konieczne 
kolejne spotkanie). 
 
   Z racji wagi tematów oraz  trwających 
rozstrzygnięć mających wpływ na kształt 
programu Zespół przerwał posiedzenie do 
drugiej połowy czerwca. 
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LICHEŃ 22.04.2017 R. XVIII PIELGRZYMKA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

   Tysiące związkowców z całego kraju po 
raz osiemnasty zjechali do Lichenia. 
Pielgrzymce przyświecało hasło „Solidarność 
musi iść przed walką”. Wówczas ludzkość 
może przetrwać”. 
 
  Ponad 130 pocztów sztandarowych ustawiło 
się wzdłuż naw bocznych bazyliki, w której       
w południe rozpoczęła się uroczysta suma. 
Podczas procesji na wejście do ołtarza zostały 
wniesione relikwie bł. Jerzego Popiełuszko, 
które przyjechały do Lichenia z bazyliki          
w Gdańsku. 
 
  „Św. Jan Paweł II mówił o solidarności, jako            
o cnocie, o postawie moralnej, społecznej a także 
obowiązku moralnym każdego z nas. Jej 
urzeczywistnienie realizuje się poprzez działanie na 
rzecz dobra wspólnego. Człowiek nie powinien 
zamykać się w kręgu własnego „ja” lecz spełniać 
swoje powołanie i obowiązek służby wobec innych 
ludzi – mówił podczas homilii ks. prałat Ludwik 
Kowalski, duszpasterz z bazyliki pw. św. Brygidy       
w Gdańsku”. 
  W licheńskiej pielgrzymce uczestniczył Bogdan Biś, 
zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”.  
 „Mamy za co dziękować, mamy za co przepraszać   
i mamy o co prosić. Cały związek „Solidarność” 
przyjeżdża do Lichenia, aby prosić Matkę Bożą o to, 
aby w Polsce było normalnie. Bo to, co się dzieje w 
tej chwili, normalne nie jest. Był czas kiedy wydawało 
się, że Polska będzie wyglądała pięknie, a później 
niestety wszystko się rozsypało, przewartościowało    
i poszło w złym kierunku. Zamiast jedności                
i solidarności, w Polsce mamy podziały, 
rozwarstwienie, których być nie powinno.  

W kontekście wydarzeń, jakie aktualnie dzieją się 
w Europie i na świecie, Polska musi być solidarna 
i zjednoczona – powiedział działacz NSZZ 
„Solidarność”. 
    Uczestnicy pielgrzymki po mszy świętej przeszli 
przed pomnik bł. Jerzego Popiełuszko, gdzie 
złożono kwiaty.  
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  REDAGUJE ZESPÓŁ REDAKCYJNY   Tel.:  514 608 414                  
 
OM NSZZ  
GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO ZAGŁĘBIA KONIŃSKO – TURKOWSKIEGO  

OM NSZZ „Solidarność”  
GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO 

ZAGŁĘBIA KONIŃSKO-TURKOWSKIEGO  
Tel.:  
przewodniczący           (063) 247-68-42 
wiceprzewodniczący  (063) 247-63-42  
http://www.solidarnosckwbkonin.pl/ 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW                            
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NA MSZE ŚWIĘTE ZA OJCZYZNĘ           

- 13 KAŻDEGO MIESIĄCA W KOŚCIELE PARAFII ŚW. 
WOJCIECHA W MORZYSŁAWIU . 

 


