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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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To jest ju¿ drugi numer naszego biu-

letynu informacyjnego. Poprzedni nu-

mer cieszy³ siê zainteresowaniem, wiêc kontynuujemy

to nasze wydawnictwo. Tak jak poprzednio prezentuje-

my wa¿ne i interesuj¹ce sprawy, które z pewnoœci¹ prze-

czytaj¹ cz³onkowie S'80 i nie tylko. Uwa¿amy, ¿e jest to

dobry pomys³.

Jan Krasiñski

– przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoœæ'80

BOT KWB Turów S.A.

Uroczystoœci Sierpnia ‘80
Dok³adnie 27 lat temu w Szczecinie tworzy³a siê hi-

storia. 27 lat temu m.in. stoczniowcy doprowadzili do
wielkiej, pokojowej, bezkrwawej, ale bardzo skutecz-
nej rewolucji, która na zawsze zmieni³a Polskê.

Jak co roku delegacja Komisji Miêdzyzak³adowej wraz
z Pocztem Sztandarowym NSZZ Solidarnoœæ'80 BOT
KWB Turów S.A. wziê³a udzia³ w uroczystoœciach po-
œwiêconych upamiêtnieniu wydarzeñ sierpnia 1980 roku.
Delegacja z³o¿y³a wieniec pod pomnikiem pomordowa-
nych stoczniowców.

Delegacja nasza mia³a okazjê spotkaæ siê z jednym z najwa¿niejszych
wspó³za³o¿ycieli ówczesnego ruchu zwi¹zkowego – Marianem Jurczykiem.

Równie¿ przy tej okazji nast¹pi³o posiedzenie Zarz¹du
NSZZ Solidarnoœæ'80 Konfederacja oraz poszczególnych
Sekretariatów i Sekcji Bran¿owych naszego Zwi¹zku.

Nie tylko górnicy
na wczeœniejsz¹ emeryturê
Zwi¹zek zawodowy Solidarnoœæ'80 po licznych zapytaniach

ze strony zwi¹zkowców pracowników oddzia³u wt w sprawie
szczególnych warunków pracy i mo¿liwoœci przejœcia na wcze-
œniejsz¹ emeryturê zwróci³ siê do Prezesa Zarz¹du Stanis³a-
wa ¯uka o interpretacjê prawn¹ rozporz¹dzenia w sprawie
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W odpowiedzi poinformowano nas „...i¿ praca w szczegól-
nych warunkach lub szczególnym charakterze u¿ywany jest w
ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. Wykaz takich prac zosta³ okreœlony w Rozporz¹dze-
niu Rady Ministrów z 07.02.1983 r. Zgodnie z tym Rozporz¹-
dzeniem prace uznaje siê za wykonywane w szczególnych wa-
runkach, je¿eli pracownik wykonuje je stale i w pe³nym wy-
miarze czasu pracy. Szczegó³owe wykazy stanowisk, na któ-
rych s¹ wykonywane prace w szczególnych warunkach okre-
œlone zosta³y przez w³aœciwych Ministrów. W przypadku ko-
palñ by³o to Zarz¹dzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energety-
ki z dnia 12.08.1983 r. Zgodnie z tym zarz¹dzeniem stwierdza-
my, i¿ w oddziale regeneracji taœm wt prace s¹ wykonywane w
szczególnych warunkach:
· przy przetwórstwie wyrobów gumowych oraz pó³produktów

œrodków pomocniczych do tych wyrobów na stanowiskach:
wulkanizator taœm przenoœnikowych,

· przy spawaniu na stanowisku: spawacz,
· stanowiska pracy, na których wykonywane s¹ stale i bezpo-

œrednio przy stanowiskach jak wy¿ej,
· dozór in¿ynieryjno-techniczny na oddziale: sztygar oddzia³o-

wy, sztygar zmianowy.”
Na zakoñczenie mo¿na dodaæ, ¿e wymagany okres zatrudnie-

nia w warunkach szczególnych to co najmniej 15 lat i osi¹gniê-
ty wiek emerytalny 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿czyzn,
czyli o 5 lat d³u¿ej ni¿ górnicy zatrudnieni przy udostêpnianiu i
wydobywaniu wêgla brunatnego na odkrywce.
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Bony ¿ywieniowe - co z nimi?
To kolejny temat, który ci¹gnie od czerwca 2005 roku – w³a-

œnie minê³y dwa lata i sprawa nie uleg³a zmianie. Przypomnij-
my, ¿e nadal odprowadzany jest podatek od bonów ¿ywienio-
wych i w myœl Zarz¹du BOT KWB Turów S.A. jest to prawid³o-
we.

Nasz Zwi¹zek jest przekonany, ¿e w myœl Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 28 maja 1996 r. Praco-
dawca jest zobowi¹zany zapewniæ
pracownikom zatrudnionym w wa-
runkach szczególnie uci¹¿liwych,
nieodp³atnie odpowiednie posi³ki
i napoje. W przypadku, gdy praco-
dawca nie ma mo¿liwoœci wydania

pracownikom posi³ków i napoi, mog¹ one zostaæ zast¹pione bona-
mi – tak w³aœnie jest w naszym przypadku.

- Kupon na posi³ki profilaktyczne jest szczególnym rodzajem
bonów ¿ywieniowych wydawanych przez pracodawcê, na którym
ci¹¿y obowi¹zek zapewnienia pracownikom pracuj¹cym w ciê¿-
kich warunkach posi³ków i napoi wynikaj¹cych z przepisów o BHP.

- Co by nie powiedzieæ o ile pracodawca upiera siê przy swoich
w³asnych interpretacjach, podwa¿aj¹cych opiniê Urzêdu Skarbo-
wego jak i równie¿ Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki So-

NSZZ Solidarnoœæ'80 – Konfederacja
Maj¹c na uwadze katastrofaln¹ sytuacjê, w jakiej znalaz³a siê nasza

Ojczyzna, z obawy o los ludzi pracy, Zwi¹zki Zawodowe które swoje
korzenie upatruj¹ w Sierpniu 1980 roku, postanowi³y w 2004 roku
utworzyæ Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoœæ'80
- Konfederacja. Za³o¿ycielami Konfederacji s¹: KNSZZ Solidarnoœæ'80
i NSZZ Solidarnoœæ'80 Ma³opolska, w 2006 przyst¹pi³ NSZZ Solidar-
noœæ'80 Region Dolnoœlaski. G³ówne cele Konfederacji to reprezen-
towanie interesów skonfederowanych zwi¹zków, ochrona maj¹tku
narodowego, obrona miejsc pracy oraz wspólna walka o prawa pra-
cowników Jako nadrzêdny cel Konfederacja stawia sobie ochronê
godnoœci pracuj¹cych oraz tych, którzy pracy zostali pozbawieni.

Cele te Konfederacja chce realizowaæ poprzez:
- jednoczenie zwi¹zków wywodz¹cych siê z ducha Sierpnia 80, w celu

lepszej obrony praw pracowniczych, s³u¿yæ tej obronie ma uzyskanie
statusu reprezentatywnoœci i praca w Komisji Trójstronnej, w ten spo-
sób Konfederacja bêdzie równie¿ wspó³tworzyæ prawo pracy,

- wielk¹ tragedi¹ dnia dzisiejszego s¹ emigracje za chlebem i dlatego
za cel nadrzêdny Konfederacja stawia sobie d¹¿enie do poprawy
standardu ¿ycia przeciêtnego pracownika, przede wszystkim poprzez
doprowadzenie do podniesienia wynagrodzenia w Polsce,

- najwa¿niejsze dla ka¿dego pracownika jest miejsce pracy-chcemy
wiêc zrobiæ wszystko, ¿eby uniemo¿liwiæ wyprzeda¿ maj¹tku naro-
dowego, a tym samym zachowaæ miejsca pracy w Polsce. Cz³onko-
wie Konfederacji nie chc¹, aby w przysz³oœci ich dzieci by³y zatrud-
niane, jako wyrobnicy, u obcych,

- wspó³praca na forum miêdzynarodowym z organizacjami pracowni-
czym i reprezentowanie interesów polskich pracowników na forum
miêdzynarodowym.
Wszyscy cz³onkowie Konfederacji zachowuj¹ swoj¹ niezale¿noœæ

– Konfederacja ma za zadanie koordynowaæ wspólne dzia³ania. Kon-
federacja opiera swoje dzia³anie na zasadach demokracji – najwy¿sz¹
w³adz¹ jest Zgromadzenie, do którego swoich przedstawicieli dele-
guj¹ wszystkie Zwi¹zki – cz³onkowie Konfederacji, w tej samej licz-
bie. Bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Konfederacji prowadzi Zarz¹d - w przypad-
ku przyst¹pienia nowy Zwi¹zek ma prawo delegowaæ swoich przed-
stawicieli do niego.

Wiêcej informacji: www.konfederacja80.pl

Nasz temat
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Sekcja Górnictwa Wêgla Brunatnego
Bran¿owa Sekcja Górnictwa Wêgla Brunatnego NSZZ Solidar-

noœæ'80 istnieje od 1994 roku. Jesteœmy jedn¹ z piêciu central zwi¹z-
kowych, które s¹ sygnatariuszami porozumienia Ponadzak³adowe-
go Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowników górnictwa wêgla
brunatnego. Celem dzia³ania Sekcji Wêgla Brunatnego NSZZ Soli-
darnoœæ'80 jest reprezentowanie interesów organizacji zak³adowych
i miêdzyzak³adowych w zakresie Statutu zwi¹zku wobec w³adz zwi¹z-
ku, pracowników, administracji pañstwowych, samorz¹dów teryto-
rialnych, osób prawnych, fizycznych i innych organizacji, oraz na-
wi¹zywania i utrzymywania kontaktów dla rozszerzenia wspó³pra-
cy z krajowymi i zagranicznymi zwi¹zkami zawodowymi.

W NSZZ Solidarnoœæ'80 BOT KWB Turów S.A. Sekcjê Wêgla
Brunatnego reprezentuj¹ Grzegorz Oleszkiewicz, Miros³aw Lezian-
ka, Bo¿ena Ma³aszewska, Iwona Bremensztul, Dariusz Miko³ajczak,
Piotr Kubiœ, Czes³aw Nowacki i Jan Krasiñski – Przewodnicz¹cy
Sekcji.

Musimy nadmieniæ ¿e Kolega Grzegorz Oleszkiewicz w kwietniu
2007 roku zosta³ wybrany Przewodnicz¹cym Krajowego Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarnoœæ'80 - Konfederacja.

Wobec wielu zmian w sektorze elektroenergetycznym Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej Anna Kalata powo³a³a Jana Krasiñskie-
go i Piotra Kubisia do udzia³u w pracach Zespo³u Trójstronnego do
spraw Bran¿y Wêgla Brunatnego.

Powo³any zespó³ spotyka siê cyklicznie w Centrum Partnerstwa
Spo³ecznego „DIALOG” w Warszawie. Ostatnim tematem na spo-
tkaniu by³o miêdzy innymi omówienie projektu Ustawy o zasadach
nieodp³atnego nabywania od Skarbu Pañstwa akcji przez pracowni-
ków w procesie konsolidacji Spó³ek sektora elektroenergetyczne-
go, omówienie sytuacji w sektorze energetycznym opartym na wê-
glu brunatnym w aspekcie niskiego poziomu produkcji energii elek-
trycznej i zagro¿eñ z tym zwi¹zanych (lobbowanie energii na wêglu
kamiennym) co skutkuje pomniejszonym wydobyciem wêgla bru-
natnego i zmniejszenie poboru energii elektrycznej wyprodukowa-
nej na bazie wêgla brunatnego. Omawiano równie¿ – program dla
elektrowni w kontekœcie tworzenia PGE oraz w aspekcie gwarancji
pracowniczych nowej Umowy Spo³ecznej.

cjalnej dotycz¹cy kuponów na posi³ki profilaktyczne (Dz.U. nr
161 poz. 1106 z póŸn. zm. z uwzglêdnieniem zm. z 2004 roku)
Kodeks Pracy Art. 232 To na domiar tego te kupony ¿ywieniowe
nie podlegaj¹ regulacji przepisów BHP to zgodnie z t¹ sama tre-
œci¹ par. 2 pkt 11 Rozporz¹dzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r.
(Dz.U. z 1998r nr 161, poz. 1106 ze zmianami z 2004 r.) podstawo-
wy wymiar sk³adek ZUS nie stanowi: wartoœæ finansowanych przez
pracodawcê posi³ków udostêpnionych pracownikom do spo¿ycia
bez prawa do ekwiwalentu z tego tytu³u, do wysokoœci nie prze-
kraczaj¹cej miesiêcznie kwoty 190 z³.

Komisja Miêdzyzak³adowa przygotowa³a odpowiedni druk (sza-
blon) kierowany do Prezesa Zarz¹du BOT KWB Turów S.A. o spo-
wodowanie wyliczenia przez odpowiednie s³u¿by w Kopalni dla
tych pracowników którym potr¹cono podatek dochodowy od bo-
nów ¿ywieniowych w wyliczonych ju¿ kwotach od momentu wpro-
wadzenia tych zasad do chwili obecnej, celem zwrócenia siê indy-
widualnie do Urzêdu Skarbowego o zwrot nadp³aty. Z pewnoœci¹
dziœ wiemy, ¿e o ile pobierany ogólny podatek by³by rozbity na
poszczególne sekwencje od momentu jego wprowadzenia (z wy-
szczególnieniem za co jest pobierany) pracownicy widzieliby dziœ
ile podatku zosta³o im potr¹conego za bony ¿ywieniowe i nie by³o
by potrzeba zwracaæ siê o wyliczenie do s³u¿b finansowych Spó³-
ki. Przypominamy, ¿e zgodnie z ordynacj¹ podatkow¹ prawo do
zwrotu nadp³aty to okres piêciu lat wstecz!
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Czym nas wo¿¹ do pracy?
To pytanie zadaj¹ sobie pracownicy od wielu lat. Nie

mówimy ju¿ o 2 albo 3 nowych autokarach, które od czasu
do czasu stoj¹ na placu w Turowie, jednak wiêkszoœæ ta-
boru PKS, który dowozi pracowników do pracy jest w
op³akanym stanie - wystarczy popatrzeæ: nic dodaæ nic
uj¹æ.

Wyeksploatowane autobusy z metryk¹ sprzed dziesi¹tek lat,
w których widzimy nieszczelne okna i drzwi. Do wnêtrza
kabiny pasa¿erskiej dostaj¹ siê spaliny i kurz spod kó³. W
okresie upa³ów, jakie coraz czêœciej zdarzaj¹ siê równie¿ i u
nas pracownicy prze¿ywali horror, dlatego ¿e autobusów z
klimatyzacj¹ praktycznie nie ma, a jak ju¿ s¹ to mo¿na je
policzyæ na palcach u jednej rêki. Trafiaj¹ do nas autobusy z
demobilu od s¹siadów z zagranicy: z nie otwieranymi okna-
mi i niesprawn¹ klimatyzacj¹.

Przed nami okres zimowy, pojawi siê nastêpny problem
ogrzewania i szczelnoœci autobusów. Znamy przypadki do-
stawania siê spalin do wewn¹trz kabiny pasa¿erskiej. T¹ w³a-
œnie kwestiê poruszaliœmy na posiedzeniu Komisji BHP w
Turowie oraz na spotkaniu z G³ównym specjalist¹ d/s Pra-
cowniczych w obecnoœci pe³ni¹cego równie¿ obowi¹zki Pre-
zesa – Dyrektora d/s Ekonomicznych Jerzego Zwierzyñskie-
go.

Oczekujemy ze strony Pracodawcy (zleceniodawca) czu-
wania nad tymi sprawami tak, aby dowóz pracowników by³
godny i nie stanowi³ zagro¿enia zdrowia i ¿ycia.

 Ze swojej strony Komisja wyst¹pi³a do Pañstwowego In-
spektora Ruchu Drogowego o zwrócenie uwagi i skontrolo-
wanie naszych przewoŸników, a Zwi¹zkowców i pracowni-
ków prosimy o szybki kontakt z siedzib¹ zwi¹zku S'80 i
podanie nr rejestracyjnego autobusu, który mo¿e stanowiæ
takie zagro¿enie.

Nasze interwencje!
# Nie licz¹c ju¿ na wspó³pracê z Zak³adowym SIP

zwróciliœmy siê do Dyrektora Technicznego o interwen-
cje w sprawie zepsutych od zesz³ego roku klimatyzato-
rów na maszynach podstawowych. Zg³oszenia od pra-
cowników pozwoli³y na ustalenie miejsc gdzie nale¿y do-
konaæ napraw i konserwacji Ÿle dzia³aj¹cych lub niedzia-
³aj¹cych klimatyzacji. Dyrektor Techniczny Pan Romu-
ald Salata przyj¹³ i potraktowa³ zg³oszenie jako prioryte-
towe podczas trwaj¹cych upa³ów za co bardzo dziêkuje-
my!

# Zg³osiliœmy do Prezesa Kopalni i do s³u¿by DA tra-
giczny stan transportu, jaki dowozi pracowników do pra-
cy w kopalni. Podczas upa³ów w autobusach brakuje kli-
matyzacji a okna by³y pozakrêcane na œruby. W kilku
przypadkach spaliny dostawa³y siê do œrodka autobusu.
Taki stan rzeczy nie pozawala byæ nam obojêtnym. Za-
proponujemy aby by³y przeprowadzane kontrole taboru
przez dzia³ przewozów aby eliminowaæ pojazdy w z³ym
stanie technicznym.

# Powróci³ temat toalet w obszarze stanowisk pracy w
terenie. Kolejny raz zwróciliœmy uwagê na nie dotrzy-
manie obietnic przez Zarz¹d i s³u¿by BHP, ¿e bêd¹ one
rozmieszczane sukcesywnie i w miejscach gdzie mo¿e
byæ w miarê ³atwy dojazd dla firm obs³uguj¹cych czy-
stoœæ kabin toaletowych. Dziœ wiemy, ¿e na gor¹co roz-
mieszczono kilka toj-toj, a z biegiem czasu sprawa uci-
ch³a i dalej nic siê nie robi!! Co jest z tymi godnymi wa-
runkami pracy? Nie mówi¹c ju¿ o Rozporz¹dzeniu RM,
które reguluje t¹ sprawê prawnie.

# W kolejnym piœmie zwróciliœmy siê do Zarz¹du o jak
najszybsze wprowadzenie ju¿ uzgodnionych zmian do
ZUZP w sprawie odp³atnoœci za pracê w wolne soboty
dla pracowników S³u¿by Ochrony. Z pisma Prezesa Za-
rz¹du nr DE/3399/2007 z dnia 07.08.2007 r. wynika ¿e
w najbli¿szym czasie Zarz¹d zainicjuje spotkanie z orga-
nizacjami zwi¹zkowymi w/w sprawie.

Wa¿ne!!
Zamiana akcji nie bêdzie podlega³a opodatko-

waniu. Dochód uzyskany z zamiany akcji w zwi¹z-
ku z procesem konsolidacji Spó³ek Sektora Elek-
troenergetycznego bêdzie zwolniony z podatku
dochodowego!
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ZFŒS dofinansuje
zagranicê

Chyba ju¿ wszyscy znaj¹ wyrok Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia
28.03.2007 r. (K40/04-A-2007/3/33)
nale¿y wskazaæ, i¿ w obecnym syste-
mie prawnym ograniczanie dofinan-
sowania wy³¹cznie do wypoczynku
krajowego oraz innych us³ug realizo-
wanych na terenie kraju jest niezgod-
ne z prawem.

Wynika wiêc, ¿e Nasza organizacja za-
k³adowa mia³a racjê upieraj¹c siê przy
swoim stanowisku wprowadzenia zmian
w Regulaminie Œwiadczeñ Socjalnych
zgodnych z orzeczeniem Trybuna³u
Konstytucyjnego. Okazuje siê ¿e objête
kontrol¹ przez PIP z Wroc³awia Zarz¹-
dzenie nr 16/2005 Prezesa Zarz¹du, Dy-
rektora Generalnego BOT KWB Turów
S.A. w sprawie zasad korzystania przez
osoby uprawnione z us³ug i œwiadczeñ
socjalnych z Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych, w zakresie mo¿-
liwoœci uzyskania dofinansowania do
wypoczynku poza granicami kraju maj¹
prawo do skorzystania z tego rodzaju
œwiadczeñ ju¿ w tym roku!! PIP po kon-
troli wyda³ WYST¥PIENIE o wprowa-
dzeniu zmian zgodnych z prawem umo¿-
liwiaj¹cych dofinansowania do wypo-
czynku poza granicami kraju.

Ponadto stwierdzono równie¿, i¿ wa-
runkiem uzyskania dofinansowania do
wypoczynku jest co najmniej roczny sta¿
pracy w BOT KWB Turów S.A. – takie
kryterium dostêpnoœci us³ugi z Fundu-
szu równie¿ nie posiada kryterium so-
cjalnego.

 Wobec powy¿szego Inspekcja Pracy
po stwierdzeniu nieprawid³owoœci skie-
rowa³a do Pracodawcy œrodki prawne w
celu zapewnienia przestrzegania przepi-
sów prawa.

Nasi Zwi¹zkowcy byli w Pary¿u
Komisja Miêdzyzak³adowa w dniach od 22 do 27 sierpnia 2007 r. zorganizo-

wa³a wycieczkê turystyczn¹ do Pary¿a dla cz³onków Zwi¹zku i ich rodzin.
Podczas tego kilkudnio-

wego wyjazdu uczestnicy
zwiedzili miejscowoœæ
Meaux z jej piêknymi za-
bytkami. A w samym Pa-
ry¿u Wersal, Bazylikê Sa-
cre-Coeur i Montmarte,
Luwr, Katedrê Notre
Dame, Wie¿ê Eiffla, Pola
Elizejskie, Pola Marsowe,
£uk Triumfalny i wiele
innych atrakcyjnych
miejsc. Kolejn¹ atrakcj¹
by³ rejs statkiem po Se-
kwanie z polsk¹ wersj¹ t³u-
maczenia.

W Pary¿u jest mnóstwo atrakcji, jedn¹ z nich jest niew¹tpliwie
wspania³a katedra Notre Dame.

Zakupy na bony
w "Jubilacie"

Klub Górniczy „Jubilat”
w Bogatyni informuje Pra-
cowników Kopalni, ¿e od
dnia 6.09.2007 r. w bufe-
cie klubu bêdzie mo¿na
realizowaæ zakupy na bony

- suchy prowiant i mleko.
Bufet (na parterze tel. 5-875) czynny od

wtorku do pi¹tku w godz. 11:00 -15:00.
Zapraszamy!

Byliœmy w Chorwacji
Nasi zwi¹zkowcy mogli skorzystaæ ze zorganizowanego w dniach od 30

sierpnia do 10 wrzeœnia br. z wczasów na chorwackim wybrze¿u. Wypoczêci
i zadowoleni,
napromienio-
wani pozy-
tywn¹ energi¹
przyjechali z
powrotem do
kraju. Niektó-
rym tak siê
podoba³o, ¿e
chcieli ju¿ te-
raz rezerwo-
waæ podobny
wyjazd na na-
stêpny rok.


