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�Zwi¹zek zawodowy jest dobrowoln¹ i samorz¹dn¹ organizacj¹ ludzi pracy,
powo³an¹ do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.�

art. 1 Ustawy o zwi¹zkach zawodowych
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Porozumienie
P³acowe 2010

W dniu 19.05.2010 r. Zarz¹d PGE KWB Tu-
rów S.A. oraz przedstawiciele Zwi¹zków Zawo-
dowych, bior¹c pod uwagê sytuacjê ekono-
miczn¹ orazmo¿liwo�ci finansowe spó³ki zawarli
Porozumienie o realizacji wzrostu miesiêczne-
go przeciêtnego wynagrodzenia w 2010 r.
Wzrost wynagrodzeñ realizowany bêdzie

poprzez wzrost tabeli stawek wynagrodze-
nia zasadniczego (o 8%) oraz indywidualne
przeszeregowania pracowników (35%) w
miesi¹cu listopadzie i grudniu 2010 r.
Od miesi¹ca lipca 2010 r. zostanie wprowa-

dzony dodatek stykowy (9 z³ dziennie) dla pra-
cowników ruchu ci¹g³ego, zmieniaj¹cych siê na
stanowisku pracy.
Porozumienie zaakceptowa³ i podpisa³ Za-

rz¹d oraz wszystkie organizacje zwi¹zkowe w
PGE KWB Turów S.A.

PRZYPOMINAMY � pracownicy,
mamy darmowe badania lekarskie!!!

Zgodnie zUmow¹ zawart¹ pomiêdzy PGEKWBTurówS.A.
a Centrum Medycznym Turów Sp. z o.o. ca³kowicie darmo-
we �wiadczenia medyczne dla pracowników dotycz¹:
1. Szczepieñ przeciwko ¿ó³taczce i grypie;
2. Konsultacji i diagnostyki schorzeñ wyszczególnionych w
przed³o¿onych tabelach poni¿ej, w pe³nym zakresie �wiad-
czeñ realizowanych przez Zleceniobiorcê, tj. konsultacja
lekarska, diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazo-
wa (USG, RTG);

3. Realizacji �wiadczeñ stomatologicznych w zakresie p³at-
nym dodatkowo przez Zleceniodawcê (nie finansowane
przez NFZ):
- wype³nianie ubytkówmateria³em �wiat³outwardzalnym w
zêbach 1 - 3,

- wype³nianie ubytków materia³em chemoutwardzalnym w
zêbach 4 - 8,

- znieczulenie do ka¿dego zabiegu wykonywanego w ga-
binecie stomatologicznym.

Pismo z jakim wyst¹pi³y organizacje zwi¹zkowe PGE KWB Turów S.A.
w sprawie odpisu z zysków na ZF�S.

Ci¹g dalszy na stronie 2

Nasi przedstawiciele?
- Czy tylko Rada?

Komisja zwróci³a uwagê, ¿e od d³u¿szego czasu nie
posiada ¿adnych informacji od Przedstawicieli Za³ogi wy-
branych przez pracowników doRadyNadzorczej w PGE
KWB Turów S.A.
Z informacji od Zarz¹du dowiadujemy siê o zmianie

terminu WZA - choæ nie konkretnej daty, o Uchwale z
jak¹ wyst¹pi³ Zarz¹d do Rady o wyp³acenie zysków oraz
planach restrukturyzacji zak³adu itp. Jednak co w tej
sprawie Rada Nadzorcza...?
Panowie Przedstawiciele Za³ogi - dziêkujemy za brak

jakiejkolwiek informacji � jak¹ obiecywali�cie przed wy-
borami.



22222

Urlop ojcowski - pytania z praktyki
Czy urlop ojcowski musi byæ wykorzystany, czy tylko rozpoczêty do 12 miesi¹-
ca ¿ycia dziecka?
Urlop ojcowski powinien siê zakoñczyæ do dnia ukoñczenia przez dziecko 12 mie-

si¹ca ¿ycia. Z chwil¹ osi¹gniêcia przez dziecko tego wieku, pracownik traci uprawnie-
nie do urlopu ojcowskiego i tym samym prawo do zasi³ku macierzyñskiego.
Je¿eli pracownik zbyt pó�no z³o¿y wniosek i urlop ojcowski rozpocznie siê w takim

dniu, ¿e do ukoñczenia przez dziecko 12 miesiêcy ¿ycia pozostanie mniej ni¿ np. 1
tydzieñ w 2010 r., pracodawca powinien mimo wszystko udzieliæ go w wymiarze 1
tygodnia (tego urlopu zawsze udziela siê w tygodniach, nigdy w dniach). Urlop ten
skoñczy siê jednak wcze�niej z mocy samego prawa (bez decyzji pracodawcy), kiedy
dziecko ukoñczy 12 miesiêcy. W takim przypadku pracodawca uprawniony do wyp³aty
zasi³ków wykazuje wyp³atê zasi³ku w dokumentach sk³adanych do ZUS, p³ac¹c go
tylko za faktyczny czas urlopu ojcowskiego. Prawid³owo�æ wyp³aty zasi³ku macierzyñ-
skiego ZUS weryfikuje w trakcie kontroli przeprowadzanej u p³atnika.
Natomiast pracodawcy zatrudniaj¹cy mniej ni¿ 20 pracowników, udzielaj¹cy urlopu

ojcowskiego, nie bêd¹c uprawnionymi do wyp³aty zasi³ków - przekazuj¹ dokumenty
(ZUS Z-3, odpis aktu urodzenia i informacjê o udzieleniu urlopu ojcowskiego) do ZUS,
w celu wyp³aty zasi³ku macierzyñskiego, a ZUS sam weryfikuje uprawnienie do tego
zasi³ku.
Czy je�li matka jest na urlopie macierzyñskim, ojciec mo¿e jednocze�nie ko-
rzystaæ z urlopu ojcowskiego?
Tak. Pracownik ojciec dziecka mo¿e wykorzystaæ urlop ojcowski w ka¿dym czasie.

Jedynym ograniczeniem jest wiek dziecka (12 miesiêcy). Nie ma zatem ¿adnych prze-
szkód, aby ojciec wykorzysta³ to zwolnienie podczas korzystania przez matkê dziecka
z urlopu macierzyñskiego.

Wymienione wy¿ej �wiadczenia sfinansuje w ca³o�ci pracodawca. Zgodnie z ustaw¹ o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, �wiadczenia traktowane bêd¹ jako dodatkowy przychód pracownika i z tego tytu³u bêd¹ opodatkowane i osk³adkowane.

PRZYPOMINAMY � pracownicy,
mamy darmowe badania lekarskie!!!

Dokoñczenie ze str. 1

Foto przestroga
- prosto z rampy wêglowej
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Donosy, donosy � a mo¿e fakty?
15 kwietnia do sekretariatu Komisji Miêdzyzak³adowej wp³yn¹³

donos podpisany przez �Koparkowego� i mo¿e nie by³oby nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, ¿e o sprawie - jak pisze autor - wiedz¹ ju¿
prawie wszyscy oprócz Nas, Komisji Miêdzyzak³adowej. W wywia-
dzie �rodowiskowym jaki starali�my siê przeprowadziæ na w³asn¹
rêkê � to naprawdê wielka afera, w zwi¹zku z czym � wystosowali-
�my oficjalne pismo do Zarz¹du o wyja�nienie Naszych w¹tpliwo�ci
(pisma poni¿ej).

Kontrola przeno�ników
w porze nocnej

Temat zasygnalizowany przez delegata na Walnym Zebraniu
Delegatów NSZZ Solidarno�æ'80 jeszcze w 2009 r. � dzi� zostaje
wyja�niony przez Pracodawcê � czytajcie pisma poni¿ej.

Na dzieñ dzisiejszy nie mamy jeszcze oficjalnej odpowiedzi od
Prezesa Zarz¹du Kopalni, jednak oficjalnie zosta³o przekazane or-
ganizacjom zwi¹zkowym, ¿e Prezes skierowa³ Rewizjê Zak³adow¹
do komórek by³ego ZTiST w celu kontroli. Mamy tylko nadzieje, ¿e
sprawa siê nie rozmydli z biegiem czasu, a wszelkie �zagadki� dziw-
nych przetargów, braków w magazynie zostan¹ wyja�nione bez ko-
nieczno�ci informowania Prokuratury czy NIK.
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Wycieczka!
W dniu 15 maja zwi¹zkowcy uczestniczyli w jednodniowej wy-

cieczce w okolice Detenic w Czechach. Pieszym szlakiem po kra-
inie Skalnego Miasta podziwiali skalne wynaturzenia przyrody,
przeciskali siê w¹skimi szczelinami skalnymi i w chwilach prze-
rwy degustowali siê czeskim piwem. Odwiedzili miasto Rumcajsa
� Jiæin, zwiedzali zamki poznaj¹c stare zwyczaje z czasów Ce-
sarskich. G³ównym punktem uwieñczaj¹cym udan¹ wycieczkê
by³o odwiedzenie starodawnej Karczmy, gdzie czeka³a ju¿ przy-
gotowana uczta (misy pe³ne miêsiwa) spo¿ywane wy³¹cznie rê-
koma, w klimacie z epok¹ �redniowiecza go�cie zabawiani byli
przez kuglarzy, szarlatanów, po³ykaczy ognia, ¿ebraków, którzy
momentami byli bardzo "opryskliwi" i "krzykliwi". Rozpustne "�re-
dniowieczne" dziewki tañczy³y na sto³ach taniec brzucha w rytm
muzyki granej na �redniowiecznych instrumentach. Niesamowita
atmosfera zabawy i wspólne ucztowanie pozostanie wszystkim
na d³ugo w pamiêci.

U�MIECHNIJ SIÊ!

U�MIECHNIJ SIÊ!
Do miasteczka na Dzikim Zachodzie przy-
je¿d¿a dyli¿ans. Wychodzi z niego podró¿ny
i pyta jednego z mieszkañców:
- Gdzie tu jest jaki� spokojny, cichy hotel?
- Tam - wskazuje zapytany - jest hotel jakie-
go pan szuka. Wczoraj zastrzelono w nim
cz³owieka, który w nocy g³o�no chrapa³.

* * *
Do znakomitego lekarza specjalisty przy-
chodz¹ rodzice pewnego m³odego cz³owie-
ka i biadol¹:
- Panie doktorze, nie mo¿emy odci¹gn¹æ
syna od komputera.
- No có¿ - wyrokuje lekarz - trzeba bêdzie go
leczyæ.
- Ale czym?
- Normalnie! Dziewczêtami, papierosami, pi-
wem...

Jeden biznesmen chwali siê drugiemu:
- Wiesz, jak¹ sekretarkê zatrudni³em? Zrobi³a mi
porz¹dek w biurze, o wszystkim pamiêta, a w ³ó¿ku
jest lepsza od mojej ¿ony!
Min¹³ jaki� czas. Drugi biznesmen planuje urlop,
ale chce, ¿eby firma chodzi³a jak w zegarku. Mówi
do kolegi:
- Stary, po¿ycz mi tê swoj¹ sekretarkê na miesi¹c.
- Nie ma problemu.
Po miesi¹cu biznesmeni spotykaj¹ siê.
- I jak?
- Mia³e� racjê. Przypilnowa³a wszystkiego. No,
mo¿e w jednym siê pomyli³e�: w ³ó¿ku nie jest lep-
sza od twojej ¿ony.

* * *
Do psychiatry przychodzi ¿ona krawca i mówi:
- Panie doktorze, ostatnio mój m¹¿ dziwnie siê za-
chowuje. Ci¹gle myje swoj¹ maszynê do szycia.
- Nie ma siê czemu dziwiæ, ka¿dy krawiec dba o
swój warsztat pracy.
- Ale on j¹ myje pod prysznicem!


