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NSZZ Solidarno�æ'80 �wiêtuje
Dzieñ Kobiet ca³y rok!

Przypominamy Wszystkim Paniom � zwi¹zkowcom oraz
Panom, i¿ Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarno�æ'80
wychodz¹c na przeciw �walki z chorobami nowotworowymi�
od d³u¿szego ju¿ czasu zwraca koszty badañ mamograficz-
nych zw¹zkowczyñ oraz dla ma³¿onek zwi¹zkowców. Infor-
macja jest przypomnieniem, ¿e po przeprowadzeniu badañ
ka¿dy zwi¹zkowiec po dostarczeniu dowodu zap³aty otrzyma
zwrot kosztów badania. Akcja w okresie marca jest zakrojona
na szerok¹ skalêwiêc iMy do³¹czamy siê i zachêcamyWszyst-
kie Panie do uczestniczenia w badaniach.

Jedyny koncert
Jacka Wójcickiego

w Bogatyni!
- dla wszystkich Kobiet...

i nie tylko!
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Od 2010 roku nowe zasady ustalania
wzrostu wynagrodzeñ
Rz¹d zadecydowa³, ¿e od 2010 roku wzrost wynagrodzeñ

nie bêdzie ustalany w ramach Komisji Trójstronnej, ale przez
uprawnionych do zawarcia zak³adowego uk³adu zbiorowego
pracy, czyli przez zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹ i praco-
dawcê .
Rada Ministrów przyjê³a projekt uchylenia ustawy o nego-

cjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych
wynagrodzeñ u przedsiêbiorców, który przedstawi³ Minister
Finansów.
Zgodnie z uchylan¹ ustaw¹ z 1994 r., Komisja Trójstronna,

do której nale¿¹ przedstawiciele rz¹du, pracodawców i pra-
cowników, ustala, o ile wzrosn¹ p³ace, opieraj¹c siê na za³o-
¿eniach ustawy bud¿etowej na kolejny rok.
Centrum Informacyjne Rz¹du poda³o, ¿e po 14 latach obo-

wi¹zywania ustawy okaza³o siê, ¿e obowi¹zuj¹ce maksymal-
ne roczne wska�niki przyrostu przeciêtnego wynagrodzenia
by³y przekraczane przez przedsiêbiorców pañstwowych. Tyl-
ko wyj¹tkiem by³y lata 2001-2002.
Nowe przepisy maj¹ obowi¹zywaæ od pocz¹tku 2010 roku.

CIR poinformowa³o, ¿e uchylenia ustawy chcieli zarówno pra-
codawcy, jak i zwi¹zkowcy.

Zmiana przepisów o obliczaniu
wynagrodzenia za urlop
Wesz³a ju¿ w ¿ycie nowelizacja rozporz¹dzenia dotycz¹ca

szczegó³owych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego,
ustalania i wyp³acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop.
Nowelizacja wprowadzi³a nastêpuj¹ce zmiany w rozporz¹-

dzeniu:
* wykluczono z podstawy wymiaru kwoty wyrównania zarob-
ków pracownika do wysoko�ci minimalnego wynagrodze-
nia;

* sprecyzowanometody wliczania do podstawy wymiaru ekwi-
walentu sk³adników zmiennych za okresy nie d³u¿sze ni¿
miesi¹c;

* wykluczono z wynagrodzenia urlopowego �wiadczenia z
FG�P oraz stypendia z FP wprowadzone na podstawie
ustawy antykryzysowej;

* uporz¹dkowano regu³y dzielenia podstawy wymiaru ekwi-
walentu

Zaleg³y urlop na ¿¹danie
Dni urlopu na ¿¹danie, których pracownik nie wykorzysta³

przechodz¹ na nastêpny rok jako dni urlopu wypoczynkowe-
go.
Pracodawca na ¿¹danie pracownika, musi udzieliæ mu w

terminie przez niego wskazanym nie wiêcej ni¿ 4 dni urlopu
czyli tzw. urlopu na ¿¹danie. Dni urlopu na ¿¹danie nie zwiêk-
szaj¹ wymiaru urlopu wypoczynkowego jaki przys³uguje pra-
cownikowi, bo jest to urlop mieszcz¹cy siê w ramach urlopu
wypoczynkowego.
Pracodawca ma obowi¹zek udzieliæ pracownikowi urlopu

wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzy-

ska³ on do niego prawo. Urlop wypoczynkowy udzielony w
terminie pó�niejszym ni¿ rok kalendarzowy, w którym pracow-
nik naby³ do niego prawo jest urlopem zaleg³ym.
Inaczej jest w przypadku urlopu na ¿¹danie. Uprawnienie

do tego urlopu przys³uguje na dany rok kalendarzowy i w przy-
padku niewykorzystania go przez pracownika nie przechodzi
na rok nastêpny. Gdy pracownik w danym roku kalendarzo-
wym nie wykorzysta³ przys³uguj¹cych mu dni urlopu na ¿¹da-
nie, te dni przechodz¹ na rok nastêpny, ale jako dni urlopu
wypoczynkowego.

Naruszanie praw pracownika
Pracodawcy, który z³o�liwie lub uporczywie narusza pra-

wa pracownika grozi grzywna lub kara ograniczenia albo po-
zbawienia wolno�ci.
Przepisy kodeksu karnego chroni¹ prawa pracownika, ja-

kie wynikaj¹ ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spo³ecz-
nego. Pracodawca wykonuj¹cy czynno�ci w sprawach z za-
kresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych z³o�liwie lub
uporczywie narusza prawa pracownika podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolno�ci albo pozbawienia wolno�ci do 2
lat.
Kodeks mówi równie¿ o z³o�liwym lub uporczywym naru-

szania prawa pracownika. Z³o�liwo�æ to szczególne, wyj¹tko-
we nastawienie zwi¹zane z d¹¿eniem do wyrz¹dzenia pra-
cownikowi okre�lonej dolegliwo�ci czy szkody. Jak podaje
portal Infor.pl �Pracodawca bêdzie wiêc uznany za z³o�liwe-
go w sytuacji, gdy wbrew oczywistemu obowi¹zkowi prawne-
mu za³atwia sprawê na niekorzy�æ pracownika w okoliczno-
�ciach, z których wynika, ¿e odgrywa tu rolê nie obiektywna
ocena, lecz jego subiektywne, negatywne uprzedzenie, na-
stawienie do podw³adnego.�
Natomiast przez uporczywo�æ rozumie siê wielokrotno�æ

lub d³ugotrwa³o�æ naruszania praw pracownika. Je¿eli wiêc
pracodawca zazwyczaj lub wielokrotnie mimo sprzeciwów
pracownika odmawia jego ¿¹daniu, choæ jest ono uzasadnio-
ne, to jest to uporczywo�æ, która �wiadczyæ mo¿e równie¿ o
z³ej woli sprawcy.

Z prawem za pan brat
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ZF�S w 2010 r.
Od 01.01.2010 r. obowi¹zuje NowyRegulamin �wiadczeñ Socjalnych,

podajemy skrót najwa¿niejszych informacji potrzebnych pracownikom.

1. WCZASY:
- dla pracowników � coroczna wyp³ata ekwiwalentu na wypoczynek tzw.

�pod grusz¹�, której wielko�æ uzale¿niona jest od dochodu w rodzinie.
Pracownik otrzyma 3100 z³ brutto przy dochodzie do 1900 z³ na osobê w

rodzinie lub 2600 z³ brutto przy dochodzie powy¿ej 1900 z³ na osobê w rodzinie.
Przy wielko�ci dochodu powy¿ej 1900 z³ na 1 osobê w rodzinie, pra-

cownik winien z³o¿yæ w Dziale Socjalnym tylko wniosek o wyp³atê ekwi-
walentu i kartê urlopow¹. Niewykorzystany ekwiwalent nie przechodzi na
rok nastêpny!
- dla emerytów � Dzia³ Socjalny przygotuje ofertê wczasow¹. Z wcza-

sów mo¿e skorzystaæ emeryt/rencista wraz ze wspó³ma³¿onkiem lub konku-
bentem. Inni cz³onkowie rodziny (np. dzieci, wnuki) tylko w ramach posiada-
nych wolnych miejsc i za 100% odp³atno�ci¹.

2. WYPOCZYNEK DZIECI I M£ODZIE¯Y
Dzieci pracowników bêd¹ mog³y skorzystaæ na podobnych zasadach z

oferty przygotowanej przez Dzia³ Socjalny w kraju i za granic¹ w okresie ferii
zimowych i wakacji letnich.
Dopuszcza siê równie¿ mo¿liwo�æ dofinansowania do zimowisk,

kolonii lub obozów (za wyj¹tkiem �zielonych szkó³�), gdy nie ma mo¿li-
wo�ci przyznania tej formy w ramach w³asnej oferty.
Uczestnictwo w wypoczynku dzieci i m³odzie¿y na zasadach ulgowej od-

p³atno�ci mo¿e byæ dwukrotne w ci¹gu roku kalendarzowego, tj.:
- jeden raz w roku w okresie zimowym (zimowisko);
- jeden raz w roku w okresie letnim (kolonia/obóz).
W 2010 roku obowi¹zuje poni¿sza tabela odp³atno�ci na zimowiska, ko-

lonie i obozy:

Dochód na 1 osobê w rodzinie % odp³atno�ci
do 1000 10%
1001 - 1400 15%
1401 � 1800 20%
1801 � 2200 25%
2201 � 2600 30%
pow. 2601 35%

3. WYJAZDY REKREACYJNE
Za wyjazdy rekreacyjne przyjmuje siê:
- jednodniowe wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, b¹d� w celu zbioru

runa le�nego organizowane przez grupy pracownicze, grupy emerytów. Od-
p³atno�æ dla wszystkich osób uprawnionych: 30% kosztów transportu, inne
koszty (np. bilety wstêpu, przewodnik) � 50% kosztów.
- wyjazdy od 2 do 7 dni organizowane przez Dzia³ Socjalny do OWR

�Turów� we Wieleniu i do DWR �Zgoda� w Karpaczu � 1 raz w roku.
Odp³atno�æ dla pracowników oraz uprawnionych cz³onków rodzin liczo-

na bêdzie wed³ug poni¿szych tabel:
Odp³atno�æ dla pracowników oraz uprawnionych cz³onków rodzin nie

posiadaj¹cych w³asnych �róde³ dochodów:

dochód na 1 osobê w rodzinie % odp³atno�ci
do 1000 10%
1001 � 1300 15%
1301 � 1600 20%
1601 � 1900 25%
1901 � 2200 30%
2201 � 2500 35%
powy¿ej 2501 40%

Odp³atno�æ za wspó³ma³¿onków lub konkubentów posiadaj¹cych w³asne
�ród³o dochodów lub zarejestrowanych w PUP z prawem do zasi³ku:

dochód na 1 osobê w rodzinie % odp³atno�ci
do 1000 30%
1001 � 1500 50%
1501 � 2000 60%
2001 � 2500 70%
powy¿ej 2501 80%

4. DOFINANSOWANIE DO POBYTÓW INDYWIDUALNYCH
- DWR �Zgoda� w Karpaczu - dofinansowanie do pobytów indywidual-

nych dla pracowników oraz cz³onków ich rodzin wynosi 60%: cena osobod-
nia � 140 z³, dofinansowanie z ZF�S � 84 z³, odp³atno�æ pracownika � 56 z³

za osobodzieñ.
- OWiSW �Witka� w Niedowie � dofinansowanie do pobytów indywidual-

nych wynosi 70%.
Ka¿da osoba uprawniona ma prawo skorzystania z ulgowej odp³at-

no�ci za pobyty indywidualne w DWR �Zgoda� i OWiSW �Witka� mak-
symalnie przez 6 dób w roku wykorzystywanych w jednym ci¹gu lub
czê�ciowo � odrêbnie dla ka¿dego z w/w o�rodków.

5. INNE �WIADCZENIA i US£UGI FINANSOWANE z ZF�S
- wynajem Bia³ego Domku oraz miejsca biesiadnego na OWiSW �Witka� w

Niedowie,
- dofinansowanie do imprez oddzia³owych pracowników � 50 z³ na osobê,
- wystêp zespo³u lub prezentera podczas zabaw organizowanych przez

grupy pracowników i emerytów oraz wynajem sali w KG �Jubilat�,
- paczki miko³ajkowe dla dzieci,
- po¿egnanie pracowników odchodz¹cych na emeryturê � 200 z³ na pra-

cownika,
- zapomogi pieniê¿ne oraz rzeczowe (wêgiel, paczki dla chorych),
- po¿yczki na cele mieszkaniowe.

6. CZEGO NIE MA OD 01.01.2010 r.
- wczasów organizowanych przez Dzia³ Socjalny dla pracowników wraz z

cz³onkami rodzin;
- dofinansowañ do wypoczynku krajowego i zagranicznego organizowa-

nego we w³asnym zakresie przez pracownika wraz z cz³onkami rodziny;
- dofinansowania do pobytu sanatoryjnego dla pracownika;
- wycieczek,
- dwukrotnej wyp³aty bonów towarowych otrzymywanych z okazji �wi¹t

wielkanocnych i bo¿onarodzeniowych;
- dofinansowañ do karnetów na basen i klubów fitness oraz si³owni;
- dofinansowañ do biletów wstêpu na imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Wiemy, ¿e nie wszystkie zapisy s¹ idealne, a ¿ycie przynosi coraz to
nowe spostrze¿enia na Regulamin i zapisy w nim zawarte. Z biegiem
czasu Pracodawca jak i Zwi¹zki bêd¹ poprawiaæ i korygowaæ Regula-
min, aby dopracowaæ Go do jak najja�niejszej wersji najbardziej ko-
rzystnej dla pracowników.

Co nowego z Umow¹
Gwarancyjn¹

Porozumienie � Umowa Gwarancyjna, nad któr¹ rozpo-
czêto prace w 2009 r. a¿ do chwili obecnej nie zosta³a jesz-
cze podpisana. Tre�æ Umowy ze spotkania na spotkanie ule-
ga diametralnym zmianom. Zespó³ negocjacyjny z³o¿ony z
organizacji zwi¹zkowychKopalni Turów oraz Kopalni Be³cha-
tówwraz z przedstawicielami obecnych pracodawców �Pre-
zesów w/w Kopalñ, przedstawicieli Zarz¹du PGE oraz Pre-
zesem Elektrowni Be³chatów jako Prezesa Spó³ki Integruj¹-
cej oraz sztabu prawników w wielu sprawach ju¿ doszed³ do
porozumienia i uzgodni³ najwa¿niejsze zapisy. Mo¿na powie-
dzieæ ¿e tre�æ dokumentu tzw. UmowyGwarancyjnej zosta³a
ustalona. Dzi� czekamy na akceptacje naszych wypracowa-
nych ustaleñ przez Ministra Grada i miejmy nadziejê w naj-
bli¿szym czasie (na przestrzeni marca) wejd¹ one w ¿ycie.
Musimy zaznaczyæ, ¿e powy¿sza Umowa dotyczy zacho-

wania przez obecne spó³ki Statusu Pracodawcy, w rozumie-
niu powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, czyli
przez PGE KWB Turów S.A. i PGE KWB Be³chatów S.A. po
po³¹czeniu (skonsolidowaniu) z PGEElektrowni¹ Be³chatów
S.A. w Spó³kê Energia Konwencjonalna. W szczególno�ci
umowazobowi¹zujePracodawcêdo stosowania postanowieñ
Ponadzak³adowegoUk³adu ZbiorowegoPracy, UmowySpo-
³ecznej i Zak³adowegoUk³adu ZbiorowegoPracy i innych po-
rozumieñ. Przy czym postanowienia tych Uk³adów bêd¹ sto-
sowane dla pracowników co najmniej do koñca okresu gwa-
rancji zatrudnienia okre�lonych w umowie spo³ecznej.
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U�MIECHNIJ SIÊ!
Firma zatrudnia nowego dyrektora finansowego, wybrano

kilku kandydatów: matematyka, filozofa, ekonomistê i prawni-
ka. Pierwszy na rozmowê kwalifikacyjn¹ do prezesa wchodzi
ekonomista:
- Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa? - pyta

prezes.
- No, je¿eli spojrzymy na to pod k¹temmatematyki to 4, ale

je¿eli we�miemy pod uwagê zasadê zysków korporacyjnych...
itp. itd.
- Dziêkujê, skontaktujemy siê z panem.
Nastêpnie wchodzi filozof:
- Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa? - pyta

znowu prezes.
- Hmmmm, to trzeba by siê zastanowiæ nad symbolik¹ licz-

by dwa... mo¿na by zacz¹æ od kultury antycznej albo nawet
hinduizmu... trzeba by te¿ pomy�leæ o aspektach znaczenia
po³¹czenia obu dwójek... itd. itd.
Kolejny wchodzi matematyk i s³yszy to samo pytanie.
- Cztery - odpowiada bez zastanowienia.
Ostatni wchodzi prawnik i na zadane pytanie powoli wsta-

je, podchodzi do okna, zaci¹ga ¿aluzje, zamyka drzwi na klucz.
wraca na swoje miejsce, siada, spogl¹da prezesowi prosto w
oczy i pyta:
- A ile ma byæ?

* * *
Chiñscy genera³owie ustalaj¹ plan bitwy:
- Atakowaæ bêdziemyma³ymi grupkami, po dwa, trzy milio-

ny...
* * *

- To jest prawdziwy raj - zauwa¿a matka podczas pikniku
za miastem.
- To prawda - odzywa siê synek - obok w krzakach widzia-

³em nawet Adama i Ewê!

POMÓ¯MY ZWI¥ZKOWCOWI!

Nowe zasady zamawiania
munduru galowego!

W zwi¹zku z planowanym przyjazdem krawca w mie-
si¹cu marcu prosimy pracowników posiadaj¹cych stop-
nie górnicze, którzy bêd¹ chcieli uszyæ mundury w ww.
miesi¹cu o wype³nienie specjalnego wniosku (za³¹cz-
nik nr 1 Zarz¹dzenia 41/2009/1 � mo¿na pobieraæ w
siedzibie naszego Zwi¹zku!) i przekazania go do Dzia³u
Magazynów (Inspektorat Odzie¿owy) do dnia
10.03.2010 r.
Wnioski sk³adane w pó�niejszych terminach reali-

zowane bêd¹ w kolejnych miesi¹cach.
O terminach przyjazdu krawca dzia³y/oddzia³y bêd¹

powiadamiane specjalnym komunikatem.

Przydatny gad¿et
Wmiesi¹cu marcu wydawane bêd¹ przez przewodni-

cz¹cych oddzia³owych wszystkim zwi¹zkowcom, latarki
z logo Zwi¹zku.

Z ostatniej chwili
Dni wolne od pracy dla pracowników I zmiany: 4 czerwca,
24 i 27 grudnia.


