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Po wielu miesiącach ocze-kiwania rząd przywiózł naŚląsku rozporządzenia wyko-nawcze do ustawy górniczej.Pozwalają one zacząć realizo-wać porozumienie ze styczniabieżącego roku. Ustawę przyj-mowano w ciągu jednej nocy,bo nie było „ani chwili do stra-cenia”. Na rozporządzenia cze-kaliśmy 3 miesiące. I to niewszystkie. To tak jakbyśmyumawiali się z fachowcami naremont domu, umówili się, żezrobimy to szybko, a oni potrzech miesiącach zwieźli do-piero część potrzebnych imnarzędzi. Część, bo rozporzą-dzenia też nie są wszystkie.

Rząd rozpierała jednak takaduma, że przyjechał pochwalićsię tym osobiście. Przy okazjiokazało się, że nawet te rozpo-rządzenia, które są nie sąidealne i już w pierwszychchwilach ich funkcjonowania,mogą pojawić się kłopoty z in-terpretacją ich zapisów. Kło-poty bardzo poważne, bodotyczące na przykład tego,jak będą wyliczane kwoty,które otrzymają pracownicy,którzy zdecydują się skorzys-tać z pakietu osłonowego. Nocóż, nikt i nic nie jest idealne,a zwłaszcza to, co jest dziełemtej koalicji. Rozporządzeniawięc w bólu się urodziły i są,

ale jakby ich nie było, bo terazstrony powołają specjalny ze-spół do tego, aby ten wydał zsiebie ich interpretację. Super!A ludzie dalej nie będą wie-dzieć czy, jak i za ile będąmogli odejść, jeśli się zdecy-dują. Podobnie jak pracownicykopalni „Brzeszcze” nie wie-dzą nadal, czy ich kopalnia zo-stanie przekazana do SRK, astamtąd trafi do inwestora, czyzostanie przejęta bezpośred-nio przez inwestora. A jest todla nich bardzo ważne. Bo odtego zależy to, czy będą mogliskorzystać z urlopów górni-czych i innych świadczeń pa-kietu, a wielu z nich tak

właśnie chciało zrobić. Dla ko-palni z kolei ważne jest to, żekażda z tych ścieżek oznaczaprzyjęcie innych założeń dlaruchu zakładu, między innymiw zakresie zatrudnienia. Jeżelikopalnia trafi do SRK, a potemdo inwestora, to może się oka-zać, że nie będzie miała kimfedrować. To nie jedyne problemy,jakie będą mieli pracownicy zpowodu nieróbstwa rządu.Generalnie niewiele wiadomo,a nic nie wiadomo na pewno.Nie wiadomo czy cały ten rzą-dowy program nie trafi dokosza, bo Bruksela powie mu„niet”. Nie wiadomo też, kiedy

to będzie wiadomo. Nawszystkie te pytania ministro-wie bezradnie rozkładali ręcei „robili rybkę”. Jedyne co sięudało i co stanowi dobrą wia-domość, to to że KompaniaWęglowa zdecydowała się naprzyjmowanie absolwentów,którym to wcześniej obiecała.Do końca przyszłego roku za-trudnienie ma znaleźć 2200-2300 spośród nich. Będąprzyjmowani sukcesywnie nate kopalnie, w których dyrek-torzy zdecydują się na zwol-nienie emerytów i rzetelnepoprawki do PTE, które wy-każą rzeczywiste braki w za-trudnieniu. No, ale to udało sięzałatwić na Śląsku. Bezudziału harcerzyków z War-szawy.
Bogusław Ziętek

Szkoły do likwidacji – to doskonale potrafią robić polscy samorządowcy. I zamykane właśnie są masowo ko-
lejne placówki w całej Polsce.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Kolejny rok likwidacji!
Kolejny rok zwijania sięoświaty. Kolejny rok oburze-nia rodziców i dzieci z likwi-dowanych szkół. Kolejny rokmówi się o tym, że jest to złykierunek. Kierunek niszczeniaprzyszłości naszych dzieci iwnuków. Szkoły zbudowanepo wojnie wysiłkiem kilku po-koleń, dzisiaj stoją puste i nisz-czeją.W woj. śląskim już w lutymbyło wiadomo, że zostaniezlikwidowanych co najmniej40 szkół. Dzisiaj wiemy, że dozamknięcia lub przekształce-nia idzie blisko 100 szkół. Ichoć brakuje ciągle miejsc wprzedszkolach, to nawet onesą likwidowane. Kolejne na li-ście jest województwo kujaw-sko-pomorskie. Tam zlikwido-wanych czy przekształconychzostanie 65 szkół. W lubel-skim 39. Na Podkarpaciu zgło-szono 30 placówek. Choć todużo mniej, niż w woj. śląskimto trzeba pamiętać, żewschodnie (biedniejsze) woje-wództwa przodowały przezostatnie lata w liczbie likwido-wanych szkół. Preteksty? Przede wszyst-kim dwa – reforma szkol-nictwa zawodowego i niżdemograficzny. Skandalemjest, że państwo nic nie robi wtej sprawie. Nie reformujeoświaty wykorzystując niż de-mograficzny i nie wykorzys-tuje szkolnictwa zawodowegodo kształcenia młodzieży wkierunkach zawodów, których

dzisiaj brakuje. Nie zmniejszaliczebności klas, by nauczycielmógł podejść bardziej indywi-dualnie do uczniów. Po prostuzamyka się szkołę i dzieci upy-cha się w przeludnione klasyw innych placówkach. Bu-dynki zamkniętych szkół i taktrzeba utrzymać, a nauczycieletracą pracę. Efekt? Doświad-czeni nauczyciele nie kształcąmłodzieży. Nikt nie wykorzys-tuje ich potencjału i wiedzy, alata które spędzili ucząc się,przepadają. A oszczędność po-zorna – bo budynek trzebautrzymać, a zwolnieni nauczy-ciele pracy w oświacie już ra-czej nie znajdą. Pracują potemna kasie w Biedronce albo sądługotrwale bezrobotni, ko-rzystając z ośrodków pomocyspołecznej – co też kosztuje,tylko że bez efektu w postacinowego wykształconego po-kolenia. 
Prywatne szkolnictwoNiektórzy włodarze wpa-dają na jeszcze bardziej „ge-nialne” pomysły. Podkrako-wskie Iwanowice być możestaną się pierwsza gminą wPolsce, w której nie będzie anijednej szkoły publicznej!Związek Nauczycielstwa Pol-skie i Kuratorium Oświaty bijąna alarm. Uważają, że jest todemontaż oświaty i pozbyciesię przez samorząd odpowie-dzialności za edukację. I choćwydaje się to niemożliwe, tojednak od 2013 roku weszła w

życie zmiana zaproponowanaprzez Ministerstwo EdukacjiNarodowej, która umożliwiaprzekazywanie szkół prywat-nym podmiotom, jeśli w szko-łach uczy się mniej niż 70osób. W tej chwili dokony-wana jest ekspertyza prawna,która ma ostatecznie rozwiaćwątpliwości, czy samorządmoże całkowicie pozbyć sięszkół publicznych. Jednakmimo to widać wyraźnie, wjakim kierunki idą zmiany wpolskim szkolnictwie. I tak jakw przypadku szpitali przeka-zanie ich samorządom i zrzu-cenie odpowiedzialności zautrzymanie na samorządy,skończyło się prywatyzacjąszpitalnictwa w wielu regio-nach Polski – tak i w tym wy-padku zmiany w ustawachzmierzają w kierunku prywa-tyzacji szkolnictwa. Jeśli się to

nie zmieni będziemy mieli eli-tarne szkoły dla bogaczy,świetnie funkcjonujące i dofi-nansowane – w których nau-czyciele będą pracować napodstawie Kodeksu Pracy, anie Karty Nauczyciela, wycis-kani jak cytryny, a właścicielebędą trzepać kasę i kupowaćkolejne jachty. Z drugiej stronybędzie garstka szkół publicz-nych, przepełnionych, niedofi-nansowanych i zaniedbanych,w których będzie się uczyćcała reszta społeczeństwa. Takjak w Stanach Zjednoczonych,tak i w Polsce podzieli sięuczniów na tych lepszych, bobogatych i tych gorszych, bobiednych. Ci z lepszych szkół,mający lepsze wykształcenie,będą się dostawać na płatneuczelnie, a my zwykli „robole”będziemy zimą marznąć w za-grzybionej szkole, w której

brakuje nawet na papier toale-towy. Będziemy zastanawiaćsię jak wyrwać dziecko z tegomarazmu i zapewnić mu lep-sza przyszłość. I jeśli wydajenam się, że problem nas niebędzie dotyczyć to się grubomylimy. Bo większość Pola-ków nie stać na prywatneprzedszkole, a co dopiero naprywatną szkołę, na którą bę-dzie trzeba odprowadzać, przydobrych wiatrach, kilkasetzłotych... miesięcznie! W sobotę 18 kwietnia wWarszawie odbędzie się mani-festacja kilku tysięcy nauczy-cieli, którzy domagać się będązwiększenia nakładów naedukację, poszanowania za-wodu nauczyciela, zahamowa-nia likwidacji szkół iprzedszkoli, zaprzestania ła-mania prawa przez samo-rządy, podwyżki płac o 10proc. (nauczyciele zarabiajądużo poniżej średniej krajo-wej) od 2016 roku i prowa-dzenia rzeczywistego dialoguz rządem. Z nauczycielami naulice Warszawy wyjdą takżepracownicy najsłabiej opłaca-nej administracji, likwidowa-nych stołówek szkolnych, czyzwalniani pedagodzy szkolni.Od nich i naszego poparcia dlanich zależy jutro naszychdzieci i wnuków oraz Polski. Arozliczyć hochsztaplerów zPlatformy i PSL-u musimy najesieni w wyborach parlamen-tarnych.

Harcerzyki z rządu
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W JSW 
nadal gorącoLedwo ucichły echastrajku, a tu znowu w Jastrzęb-skiej Spółce Węglowej szykująsię kolejne batalie o prawapracownicze. Związki zawo-dowe złożyły wniosek do Pań-stwowej Inspekcji Pracyodnośnie zatrudniania pra-cowników dołowych przez 8godzin, a nie - jak dotychczas -przez 7,5 godziny. PaństwowaInspekcja Pracy jednak niespieszy się z kontrolą, którapowinna się zakończyć z upły-wem miesiąca od otrzymaniawniosku o kontrolę. PIP napi-sała w odpowiedzi do WZZ„Sierpień 80”, że ze względu nazłożoność i duży zakres kon-troli muszą ją przedłużyć o ko-lejny miesiąc. Naszymzdaniem sprawa wymaga na-tychmiastowej interwencji idlatego złożyliśmy pismo po-naglające Inspekcję do wyda-nia decyzji w tej sprawie. Nieprzyjmujemy do wiadomościtakiego tłumaczenia, że innezwiązki złożyły w PIP innewnioski o inne sprawy, któreinspektorzy chcą załatwićpodczas jednej kontroli. Dwiepieczenie na jednym ogniu, tomożna na grillu piec, a nie wtak ważnej sprawie! Nas inte-resuje czas pracy jako kon-kretna sprawa i w tej kwestiioczekujemy decyzji PIP. Kolejnymi problemami za-czynają być posiłki profilak-tyczne dla pracownikówpowierzchni. Tu też bez zgodyzwiązków zawodowych praco-dawca ograniczył wydawanieposiłków dla pracowników fi-zycznych na powierzchni. Nato zgody nie było i nie będzie.W tej sprawie też będziemymusieli pisać do PIP o kon-trolę. Jak widać prezesa Jaro-sława Zagórowskiego nie ma,ale jego wiernopoddańczasłużba robi nadal swoje.Widmo „Zagóra” dalej krążynad JSW. Liderem w antypra-cowniczych pomysłach jestoczywiście Roman Getler -prawa ręka Zagórowskiego izarazem pomysłodawcawszelkiego rodzaju cięćświadczeń pracowniczych.Teraz Roman „Nożycoręki”wymyślił sobie cięcia na flap-sach dla powierzchni. Mamynadzieję, że nowo wybranyprezes, którego poznamy naj-pewniej 20 kwietnia zrobi od-powiednie porządki, czegopracownikom Jastrzębskiejżyczę.           

Krzysztof Łabądź
Przewodniczący 

WZZ „Sierpień 80” 
w KWK „Budryk”

Pielęgniarki i położne mówią dość niskim pensjom i wzrostowi swych obowiązków.
Będą pikietować i strajkować. W szpitalach w województwie śląskim lawinowo wzrosła
liczba sporów zbiorowych.

PATRYK KOSELAJest już harmonogram pro-testów pielęgniarek. W środę22 kwietnia we wszystkichmiastach wojewódzkich (za-zwyczaj przed urzędami mar-szałkowskimi) odbędą siępikiety. W maju przeprowa-dzony ma być z kolei 2-go-dzinny strajk ostrzegawczy.Jeśli i to nie pomoże, Ogólno-polski Związek ZawodowyPielęgniarek i Położnych za-kłada strajk generalny wewrześniu. Protesty te popieraWZZ „Sierpień 80”.
Za mało ichŚrodowisko ma trzygłówne postulaty. Pierwszydotyczy wpisania pielęgniarkido systemu świadczeń zama-wianych przez NFZ (na podob-nych zasadach jak w przy-padku lekarzy). Ma to określićliczbę potrzebnych pielęgnia-rek tak, by zapewnić należytąobsadę na dyżurach pielęg-niarskich.- Zdarza się, że pielęg-niarka ma na dyżurze powie-rzonych 30 pacjentów i niejest w stanie się z tego wywią-zać. W związku z tym oczeku-jemy, żeby określono, ilepielęgniarek powinno być nadyżurze, żeby zapewnić bez-pieczeństwo pacjentom i za-bezpieczyć wykonanie świad-czeń medycznych – tłumaczyLucyna Dargiewicz, przewod-nicząca OZZPiP.Jak wynika z badań ankie-towych przeprowadzonych wwojewództwie śląskim, codruga (55 proc.) pielęgniarkazmuszana jest do dyżurowa-nia w pojedynkę. 84 proc. znich nie jest wtedy w staniepodołać wszystkim obowiąz-kom przy chorych. I co sięwówczas dzieje? Odpowiedzina pytania zawarte w ankie-tach mówią wprost: do opiekinie ma wtedy nikogo. Czasamiwzywana jest pielęgniarka zinnego oddziału, a czasami,kiedy zdarza się chory w cięż-kim stanie, prosi się innegopacjenta, by dał znać, czy cośzłego się nie dzieje.- Z oszczędności zatrudniasię coraz mniej pielęgniarek icoraz więcej powierza im sięobowiązków - mówi rzecz-niczka śląskich strukturOZZPiP, Iwona Borchulska.

Opiekunka ról wieluKolejny postulaty dotyczyzmniejszenia obciążenia pie-lęgniarek i położnych pracąadministracyjną, która nie jestprzypisana do ich zawodu.Chodzi o to, by nie dokładaćim dodatkowej roboty pozwalnianych sekretarkach,pracownikach statystyki, sani-tariuszy czy salowych. W efek-cie bowiem jedna trzeciasióstr otrzymuje polecenia wogóle niezwiązane z ich zawo-dem: przywożenie tlenu zpomieszczeń technicznych,sprzątanie, wypełnianie doku-mentacji za lekarzy, zamawia-nie i rozdawanie posiłkówchorym, obsługa centrali tele-fonicznej i faksu, obsługa kasyfiskalnej i laboratorium. Wjednym ze szpitali to pielęg-niarka musiała też zajmowaćsię... wewnętrznym monito-ringiem obiektu. W paździer-niku zeszłego roku „DziennikZachodni” opisał skandalicznąsytuację, w której to dyrek-torka Szpitala Powiatowego wZawierciu zdecydowała, żepielęgniarki oddziałowe mająposegregować… śmieci prostoz kontenera.„Nie wiadomo, do ilu za-niedbań przy chorych docho-dzi z powodu oszczędzania naetatach dla pielęgniarek. Dla

ilu chorych kończą się onedramatycznymi powikłania-mi? Wiadomo za to, że chorzypowinni bronić pielęgniarekwe własnym interesie” - napi-sała niedawno w katowickimdodatku „Gazety Wyborczej”red. Judyta Watoła, jednocześ-nie w tytule tekstu apelując:„Stańmy w obronie pielęgnia-rek, bo wkrótce wszyscy od-czujemy ich brak”. Słusznie!W innej publikacji „GW” (z31.03) dotyczącej sytuacji pie-lęgniarek i położnych naŚląsku cytowano prof. Wie-sławę Kozek z Instytutu Socjo-logii Uniwersytetu Warsza-wskiego, która tak skomento-wała wyniki przeprowadzonejankiety: - Pielęgniarki tłuma-czą, że musiałaby jeździć nawrotkach, żeby do wszystkichzdążyć. Po prostu nie są w sta-nie. Nie tylko potoczne obser-

wacje, ale także badania nau-kowe dowodzą, że komercjali-zacja szpitali nie prowadzi dopoprawy opieki nad pacjen-tami, a wręcz przeciwnie. Tajakość w dużej mierze zależyod pielęgniarek, ich liczby i siłdo pracy. Pacjenci powinni sięwięc sami domagać, by szpi-tale zrezygnowały z walki ozysk prowadzonej kosztempielęgniarek. Niestety, w na-szym kraju organizacje pa-cjentów są jeszcze słabe.
Lekarze dostaliPielęgniarki chcą też pod-wyżki pensji w wysokości1500 zł. Miałoby to za zadaniepowstrzymanie emigracji i od-chodzenia od wykonywaniazawodu. Działaczki związ-kowe podają, że w tej chwili wPolsce jest zatrudnionych wię-cej pielęgniarek w wieku po-wyżej 65 lat niż osób w wieku21-25 lat. Przytaczają takżeprzykład szpitala w Katowi-cach, gdzie w ciągu ostatnichlat pensje lekarzy wzrosły o100 procent, a pielęgniarektylko nieznacznie.Polska Agencja Prasowaprzytoczyła ostatnio (3.04)następujące dane: w Polscepracuje 245 tys. pielęgniarek ipołożnych. Do 2022 r. 32 proc.z nich przejdzie na emeryturę.Jedynie 2 proc. zatrudnionychjest w wieku 21-25 lat. Więk-szość ma od 41 do 65 lat.Coraz więcej młodych pielęg-niarek wyjeżdża do pracy zagranicę. Według zaleceń UEwskaźnik zatrudnionych pie-lęgniarek na 1000 mieszkań-ców powinien wynosić 9,8. WPolsce to 5,4, w Wielkiej Bry-tanii - 9, najwięcej w Szwajca-rii – 16. Średnia pensjapielęgniarek wynosi ok. 2 tys.zł brutto, a w wielu regionachnie przekracza nawet 1600złotych.

Bunt białych czepków

NFZ stawia wymogi co do liczby zatrudnionych pielęgniarektylko na oddziałach intensywnej terapii. Na wszystkich innychdyrektorzy mogą ich zatrudniać dowolnie mało. Pielęgniarki odlat domagają się zmiany tej sytuacji. Bez skutku. Ministerzdrowia ulega naciskom dyrektorów, pielęgniarki lekceważy.Tym samym lekceważy pacjentów. To oni cierpią na tym, żejedne pielęgniarki się zwalnia, a inne przeciąża pracą i płaci zanią tak niewiele, że coraz mniej jest chętnych do uprawianiatego zawodu. Dlatego powinniśmy bronić pielęgniarek dlawłasnego bezpieczeństwa.
Judyta Watoła, „Stańmy w obronie pielęgniarek, 

bo wkrótce wszyscy odczujemy ich brak” 
>>Gazeta Wyborcza – Katowice”, 3.04.2015

Aktualna mapa sporów zbiorowych w województwie
śląskim
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Bytom – miasto upadłeLubimy symbole. Symbo-lem niszczenia Polski, wyprze-daży i prywatyzacji za groszemajątku społeczeństwa w XXwieku był dolnośląski Wał-brzych. To liberałowie JerzyBuzek i Leszek Balcerowiczoraz „Solidarność” zamordo-wali Wałbrzyskie ZagłębieWęglowe. I skazali to miastona klęskę, z której do dziś sięono nie może podnieść. Wał-brzych przez lata fascynowałbadaczy, naukowców, dzienni-karzy, pisarzy i filmowców,którzy mogli obserwować jakupada miasto, a z nim jegomieszkańcy. Jak ludzie walcząo przeżycie. Ktoś nagle odkrył,że w tym byłym górniczym

mieście nie ma gołębi. Szybkostało się jasne, że ludzie polująna nie, by je jeść. Mrocznemiasto. To tam kręcony byłgłośny film Feliksa Falka pt.„Komornik”. Tytułowy komor-nik sądowy bezkompromi-sowo wykonuje swoją pracę,posuwając się do zajęcia apa-ratury medycznej w miej-scowym szpitalu, czywykopania z grobu zmarłejstaruszki, by udowodnić, że jejwnuk nieuczciwie zaciągnął wbanku kredyt.Symbolem zjadania bied-nych przez bogatych w XXIwieku ma być inne miasto –śląski Bytom. Niegdyś prężneprzemysłowe miasto z wie-

loma kopalniami i hutami.Dziś niemal umarłe cmenta-rzysko, na którego grobie tań-czą wspomniani Buzek iBalcerowicz, ale i Janusz Stein-hoff, Henryka Bochniarz, Je-remi Mordasewicz, RyszardPetru, Donald Tusk oraz EwaKopacz. Ostatnia w mieściekopalnia ledwo zipie. Miastoumiera. Co rusz w kierunkuzachodniej granicy z Polskąodjeżdżają z Bytomia kolejneautokary emigrantów.Dramat Bytomia zacieka-wił nawet arabską telewizję AlJazeera, której ekipa zawitałado miasta i zrobiła materiał fil-mowy. Reportaż dotyczyłprzede wszystkim wyludnia-

nia się miasta. Materiałotwiera scena pożegnaniamłodej dziewczyny przezgrupę przyjaciół. Za pracą je-dzie do Londynu.- Bytom kurczy się od lat –w ostatnich 20 latach uciekłoz niego 50 tys. ludzi – infor-muje reporter Tim Frend. -Kiedyś było tu sześć kopalniwęgla, teraz został tylko jedna,ścigająca się z tańszą, daleko-wschodnią konkurencją – tłu-maczy reporter.Katarska stacja Al Jazeeragościła w Bytomiu już wcześ-niej. Na początku roku stacjawyemitowała film opowiada-jący o 14-letnim Bartku, którywraz z kolegami kradnie złom

z terenu upadłej huty. Czy nie-gdyś górniczy Bytom ma dziśbyć umieralnią lub jednymwielkim planem filmowym dokręcenia horrorów? A możedrugim Wałbrzychem, czylijednym wielkim biedaszy-bem? Liberałowie z miasta ijego mieszkańców zrobili poledoświadczalne. Kolejne już. Ipo raz kolejny im się nie udało.Albo właśnie udało – udałozniszczyć, zrównać z ziemią to,co było tu dobre. Co dawałomiejsca pracy i chleb. Zarżnęlito, zgrillowali nie jedną kurę,ale cały kurnik pełen złotychjaj. Bytom czeka na Ewę Ko-pacz. Świetnie pasuje do roli„Laleczki Chucky”.                 PK

Jak założyć
1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się
telefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-
89-09; fax 032-206-84-30
2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stro-
nie www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o
rejestrację.
3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź
do biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. War-
szawska 19. Rejestrację można otrzymać w tym
samym dniu.
4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej za-
łożenia związku możesz napisać na adres mailowy >>
bzietek@wzz.org.pl

KOLONIA DARŁÓWKO – CENA  1570 zł

Do 1000 zł/osobę                                   310 złOd 1000 zł do 1500 zł/osobę              450 złOd 1500 zł do 2000 zł/osobę              590 złPowyżej 2000 zł                                       730 zł

Cena brutto po odjęciu dofinasowania ZFŚS w zależności oddochodu brutto na członka rodziny. Dotyczy KWK Wujek14 dni
TERMINY

01.07-14.07.15
13.07-26.07.15
25.07-07.08.15

KOLONIA MIKOŁAJKI – CENA  1640 zł

Do 1000 zł/osobę                                380 złOd 1000 zł do 1500 zł/osobę             520 złOd 1500 zł do 2000 zł/osobę             660 złPowyżej 2000 zł                                    800 zł

Cena brutto po odjęciu dofinasowania ZFŚS w zależności od dochodu brutto na członka rodziny.14 dni
TERMINY

06.07-19.07.15
20.07-02.08.15
03.08-16.08.15

OBÓZ BUŁGARIA HOTEL KOKICHE        CENA 2099ZŁ

Do 1000 zł/osobę                       1019 złOd 1000 zł do 1500 zł/osobę   1139 złOd 1500 zł do 2000 zł/osobę   1259 złPowyżej 2000 zł                          1379 zł

Cena brutto po odjęciu dofinasowania ZFŚS w zależności od dochodu bruttona członka rodziny.Wiek 12 – 18 lat
12 dni TERMINY

23.07-03.08.15
13.08-24.08-15

Powyższe tabele dofinansowań zostały wyliczone w oparciu o zasady obowiązujące w Katow-ickim Holdingu Węglowym S.A. Tym samym dotyczą pracowników Holdingu. Wszyscy chętni doskorzystania z naszej oferty nie będący pracownikami Holdingu o sposób i zasadę dofinansowaniamuszą uzyskać informację we własnych zakładach pracy lub firmach, w przypadku braku dofi-nansowania obowiązuje cena skierowania w całości. 

Zapraszamy na koloniePrzy współpracy z partnerami turystyki krajowej i zagranicznej, wzorem poprzednich lat, WZZ„Sierpień 80” w Katowickim Holdingu Węglowym wynegocjował i przygotował oferty kolonii iobozów, na które serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Szczegółowych informacji udzielamyw siedzibach związku, lub pod nr. Tel 32 208-58-71. Wszystkie oferty są dostępne na stronie in-ternetowej >> http://sierpien80-khw.pl, a poniżej przedstawiamy kilka z nich.
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Nasi kandydaci do Rady Pracowników


