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Trzymacie w rêkach kolejny, ju¿ czwarty
numer naszego biuletynu informacyjnego.
Ukazuje siê nieregularnie, ale wiemy, ¿e cieszy siê on po-
wszechnym zainteresowaniem. Jeszcze raz powtórzê - dziêki
temu biuletynowi mo¿emy przedstawiæ nasz punkt widzenia
wa¿nych spraw dla nas i dla ca³ej Kopalni. Zapraszamy wiêc
do lektury, jak równie¿ do zg³aszania swoich problemów lub
propozycji tematów do nastêpnych numerów biuletynu.

Jan Krasiñski
– przewodnicz¹cy KM NSZZ Solidarnoœæ'80

BOT KWB Turów S.A.

Stykowe procentuje
dla wszystkich!

Dziœ mo¿emy powiedzieæ, ¿e stykowe przys³u¿y-
³o siê dla ca³ej Za³ogi w BOT KWB Turów S.A. Re-
kompensaty pieniê¿ne wyp³acone dla pracowni-
ków, którzy za³o¿yli sprawy w S¹dzie Pracy o nad-
godziny wynikaj¹ce z koniecznoœci stawienia siê
do dyspozycji Pracodawcy na 20 min. przed pe³n¹
godzin¹ rozpoczynaj¹c pracê spowodowa³o pod-
wy¿szenie wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ o
1,75% w 2008 roku.

Ustalone dni wolne od pracy
w BOT KWB Turów S.A. w 2008 r.

2 maja 2008 r.

10 listopada 2008 r.

Bony œwi¹teczne!
Zwi¹zki Zawodowe wraz z Zarz¹dem ustali³y wy-

sokoœæ Bonów z okazji œwi¹t Wielkanocnych, któ-
re zostan¹ wydane 14 marca 2008 r. w wysokoœci:

600 z³ – do XIII kat. zaszeregowania,
350 z³ – od XIV do XVI kat. zaszeregowania,
200 z³ – od XVII kat. zaszeregowania wzwy¿.

Wybory
w NSZZ Solidarnoœæ'80

„Zwi¹zek zawodowy jest dobrowoln¹ i sa-

morz¹dn¹ organizacj¹ ludzi pracy, powo³an¹

do reprezentowania i obrony ich praw, inte-

resów zawodowych i socjalnych.” – I w³aœnie

za to jesteœmy wspólnie wszyscy ODPOWIE-

DZIALNI!

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidar-
noœæ'80 BOT KWB Turów S.A. informuje, ¿e w
okresie od 17.03.2008 do 15.04.2008 r. odbêd¹
siê wybory do w³adz Zwi¹zku kadencji 2008-
2012. Na dzieñ 16.05.2008 r. zosta³o wyznaczo-
ne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów. Kandydaci na Delegatów oraz prze-
wodnicz¹cych kó³ oddzia³owych winni wype³niæ
oœwiadczenia dotycz¹ce zgody na kandydowanie
i z³o¿yæ je w siedzibie Komisji Miêdzyzak³ado-
wej (druki bêdzie mo¿na pobraæ w sekretariacie
Zwi¹zku), tam równie¿ mo¿na uzyskaæ wiêcej
informacji odnoœnie wyborów (tel. 60-93, 55-04).

W dniu 18.01.2008 r. ukonstytuowa³a siê G³ów-
na Komisja Wyborcza, któr¹ reprezentuj¹ Cz³on-
kowie Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej.

Zwracamy siê z gor¹cym apelem do Cz³onków
Naszego Zwi¹zku o aktywny udzia³ w wyborach,
za co z góry ju¿ dziœ dziêkujemy.
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Skuteczna interwencja!
Pracownicy zg³osili problem - co maj¹ zrobiæ i jak prze-

chowywaæ opatrunek osobisty, jaki musz¹ ze sob¹ no-
siæ na stanowisko pracy na odkrywkê. Zg³osiliœmy za-
pytanie do dzia³u zaopatrzenia, czy jest mo¿liwoœæ wy-
konania dodatkowej kieszonki w spodniach roboczych
docelowo z przeznaczeniem na przechowywanie takie-
go opatrunku. Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Soli-
darnoœæ'80 pragnie podziêkowaæ Pani Kierownik dzia-
³u zaopatrzenia Barbarze Kluz – Ilnickiej za szybkie za-
³atwienie z producentem wyprodukowania takich spodni
z dodatkow¹ kieszonk¹. Dziœ ju¿ pierwsze partie takich
spodni s¹ wydawane w magazynie. Z naszych informa-
cji wynika, ¿e oby³o siê bez dodatkowych kosztów dla
Kopalni. Jeszcze raz brawo za szybkie dzia³anie!

Inspekcja Ruchu
Drogowego kontroluje!

I po raz kolejny w niemocy za³atwienia tematu z³ego stanu
transportu jakim doje¿d¿aj¹ pracownicy do Kopalni, zwrócili-
œmy siê z proœb¹ do G³ównego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego (ITD) w Warszawie o interwencjê. W wyniku naszego
apelu Wojewódzki Inspektoratu Transportu Drogowego prze-
prowadzi³ kontrolê stanu technicznego taboru przewozowego
na trasie Kopalnia Turów – Zgorzelec oraz Lubañ.

Podczas kontroli uda³o siê skontrolowaæ 12 autokarów. Poin-
formowano nas, ¿e akurat w tych autokarach stwierdzono pew-
ne nieprawid³owoœci oraz usterki, które zosta³y usuniête przez
przewoŸnika w wyznaczonym przez ITD terminie.

Jesteœmy w sta³ym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem
Transportu Drogowego, który zapewni³ nas, ¿e poprzez nasze

uwagi, a ich kontrole s¹ w stanie wyeliminowaæ niedoci¹gniê-
cia przewoŸnika co pozwoli na bezpieczny i godziwy przewóz
naszych pracowników.

Z naszej strony apelujemy o zg³aszanie zaniedbañ i zagro¿eñ
oraz nieprawid³owoœci w przewozie autobusami do pracy. Na-
le¿y zg³aszaæ nr rejestracyjne autobusu oraz nr trasy.

Bony ¿ywieniowe, co dalej?
Temat, który drêczy nas od d³u¿szego czasu, doty-

cz¹cy bonów ¿ywieniowych w naszej Spó³ce. Tym
razem zwróciliœmy siê do Cz³onka Zarz¹du Przed-
stawiciela Za³ogi w BOT KWB Turów S.A. z postu-
latem wsparcia naszej propozycji zmiany realizacji
bonów ¿ywieniowych - poza terenem naszego zak³a-
du pracy. Z pisma, które wczeœniej otrzymaliœmy DA/
3104/07 wynik³o, ¿e wewnêtrzne uregulowania tej
kwestii z dnia 27.12.2000 r. jednoznacznie okreœlaj¹,
¿e bony ¿ywieniowe mog¹ byæ realizowane w za-
mienniku na artyku³y spo¿ywcze w zak³adowej sieci
placówek. Zgadzamy siê, ¿e bony maj¹ status ¿ywie-
niowy i tego nie kwestionujemy. Problem tkwi z
stworzeniu mo¿liwoœci realizowania ich poza zak³a-
dem pracy. Nasza propozycja zamiany powy¿szych
bonów na bony SODEXO Pass – z mo¿liwoœci¹ ich
realizacji we wszystkich sklepach, co usprawni ich
realizacjê oraz pozwoli pracownikom na sprawn¹ ich
realizacjê oraz zakupów artyku³ów po ni¿szych ce-
nach. Stwierdzenie ostatniej kwestii jest poparte
ogóln¹ opini¹ pracowników i nie ulega w¹tpliwoœci,

¯eby nigdy tak nie by³o!...

¿e ceny w naszych kioskach by³y i s¹ zawy¿ane. Pa-
d³o wiêc pytania dlaczego pracownik ma p³aciæ za
takie same produkty dro¿ej w kopalni ni¿ w Zgorzel-
cu czy Bogatyni? Dziêkujemy s³u¿bom odpowie-
dzialnym za troskê o pracownika, ¿e towary s¹ do-
brej jakoœci, a przede wszystkim, ¿e dziêki ich za-
biegom mamy wy¿sze ceny i nawet z upustami.

Nadmieniamy ¿e w myœl Ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 1993 r. o zwolnieniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. 03.153.1503) taka sytuacja nie powinno mieæ
miejsca i nale¿y ten proceder przerwaæ i stworzyæ
mo¿liwoœci innego realizowania bonów ¿ywienio-
wych.

Z ostatniej chwili:

Z odpowiedzi na nasze pismo wynika, ¿e jest wstêpna

zgoda na nasz¹ propozycjê, tylko nale¿y dopracowaæ

kilka szczegó³ów. Wobec powy¿szego ju¿ dziœ dziêku-

jemy Cz³onkowi Zarz¹du Przedstawicielowi Za³ogi mgr

in¿. Stanis³awowi ¯ukowi za rzeczowe podejœcie do po-

stulatów naszej za³ogi. Oczekujemy teraz szybkiego

wprowadzenia w ¿ycie oczekiwanych zmian w realiza-

cji bonów ¿ywieniowych.
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O tym równie¿ warto
wiedzieæ w 2008 roku

• Fiskusowi zostawimy mniej pieniêdzy, gdy bêdziemy
rozliczaæ dochody z 2007 r. Pierwszy próg podatkowy
wzroœnie z 43 405 z³ do 44 490 z³, a kwota wolna od
podatku z 572,54 z³ do 586,85 z³. Oznacza to, ¿e podat-
ku nie zap³acimy, jeœli nasze dochody nie przekrocz¹ 3

089 z³ (w 2007 r. 3013 z³).
• Pensja za pracê na etacie nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 1126

z³ brutto. Jedynie rozpoczynaj¹cy pracê w pierwszym roku
mog¹ dostawaæ mniej, ale musi byæ to co najmniej 80
procent minimum (teraz to 900,80 z³).

• Sk³adka rentowa skurczy³a siê od Nowego Roku o 2
punkty procentowe, zarówno po stronie pracownika, jak
i pracodawcy. Oznacza to, ¿e znowu dostaniemy wiêksze
wynagrodzenie netto, nawet jeœli nie zmieni³a siê kwota
zapisana w naszej umowie o pracê.

Konkubenci skorzystaj¹ z ulgi na dzieci
Ulga rodzinna przys³uguje podatnikom wychowuj¹cych

w roku podatkowym w³asne lub przysposobione dzieci,
niezale¿nie od pozostawania rodziców w zwi¹zku ma³-
¿eñskim.

Podstawowym warunkiem, wynikaj¹cym z art. 27f Usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.
z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.), którego spe³nienie
umo¿liwia podatnikowi skorzystanie z ulgi, jest wycho-
wywanie w roku podatkowym przez podatnika w³asnych
lub przysposobionych dzieci.

- Z przepisu tego wynika, zatem, ¿e dokonanie odlicze-
nia jest mo¿liwe przez rodziców, którzy zamieszkuj¹ z
dzieæmi, nie jest natomiast istotne, czy rodzice ci pozo-
staj¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim. Kwota odliczenia dotyczy z
regu³y ³¹cznie obojga rodziców, chyba ¿e w stosunku do
rodziców orzeczone zosta³y rozwód albo separacja.

- Poniewa¿ w stosunku do osób, które nie wst¹pi³y w
zwi¹zek ma³¿eñski, nie by³o mo¿liwoœci orzeczenia roz-
wodu lub separacji, kwota odliczenia dotyczyæ bêdzie
zawsze obojga rodziców. Jednak¿e kwotê tê mo¿na bê-
dzie, zgodnie z decyzj¹ obojga rodziców, odliczyæ od
podatku tylko jednego z rodziców lub od podatku obojga
w proporcji przez nich okreœlonej.

Wraca Fundusz Alimentacyjny
W paŸdzierniku wróci wyczekiwany przez samotnych

rodziców Fundusz Alimentacyjny. Zast¹pi on wyp³acan¹
dzisiaj zaliczkê alimentacyjn¹ na dzieci.

Oto najwa¿niejsze ró¿nice miêdzy zaliczk¹ a Fundu-
szem: prawo do wyp³at - zaliczki - maj¹ osoby, których
dochód w rodzinie na osobê nie przekracza 583 z³ netto
(czyli po odjêciu podatków),- z Funduszu Alimentacyj-
nego - pieni¹dze otrzymaj¹ rodzice, w których rodzinie
dochód nie przekracza 725 z³ netto na osobê, wysokoœæ
œwiadczenia: - dzisiaj - to nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ 380 z³
na dziecko, - po wejœciu w ¿ycie Funduszu - do 500 z³.

UWAGA! Tak jak dziœ, nie mo¿e byæ to wiêcej ni¿ za-
s¹dzi³ s¹d, by uzyskaæ pomoc z Funduszu, rodzic nie musi
¿yæ samotnie, mo¿e mieæ konkubenta, a nawet zawrzeæ
nowy zwi¹zek ma³¿eñski - dzisiaj straci³by pieni¹dze z
zaliczki.

Jubileuszowy Zegarek
Turowa

W grudniu 2007 r. zg³osi³ siê do na-
szego Zwi¹zku pracownik z proœb¹ o po-
moc w wyjaœnieniu kwestii przyznane-
go zegarka z okazji jubileuszu 25-le-
cia pracy w BOT KWB Turów S.A.
W myœl ZUZP z dnia 27.11.1995
r. za³¹cznik nr 6 §8 pkt. 2. pra-
cownik otrzymuje prezent –
zegarek, którego wartoœæ jest
nie mniejsza ni¿ 75% najni¿-
szego wynagrodzenia og³o-
szonego przez MPiPS na pod-
stawie Kodeksu Pracy, jakie
obowi¹zuje na dzieñ 1 stycznia da-
nego roku (na 2008 r. jest to kwota
760 z³). Pracownik, który siê do nas zg³osi³
zauwa¿y³ po 2 dniach, ¿e otrzymany zegarek przesta³
chodziæ. Firma, w której zegarek zosta³ zakupiony
przez BOT KWB Turów S.A. stwierdzi³a, ¿e zegarek
nale¿y wymieniæ na nowy lub zwróci wartoœæ tego ze-
garka – jednak by³a ona stosunkowo ni¿sza ni¿ 760

z³. Pracownik, któremu potr¹cono podatek od kwoty
760 z³ - oburzony t¹ sytuacj¹ wys³a³ zegarek do eks-
pertyzy. Niestety okaza³o siê, ¿e po sprawdzeniu w
firmie Alkor Sp. z o.o. z siedzib¹ w Nysie – dystrybu-
tora zegarków Adriatica produkcji szwajcarskiej, i¿
cena tego modelu w sprzeda¿y detalicznej wynosi 345
z³, z ma³ymi ró¿nicami cenowymi.

Po naszej interwencji u Prezesa Zarz¹du wszystkie
sprawy zwi¹zane z tym tematem zosta³y za³atwio-

ne szybko i pozytywnie, tylko zastanawiamy siê,
czemu a¿ Prezes musi interweniowaæ w takich
sprawach?

Z tego obrotu sprawy cieszy siê przede wszyst-
kim jubilat, a my mamy zapewnienie, ¿e takie

problemy pracowników ju¿ nie bêd¹ mia³y miej-
sca. A co do samych zegarków jubileuszowych,

dziêki naszej interwencji zmieni¹ siê zasady ko-
rzystniejsze dla wszystkich. Ka¿dy pracownik bêdzie

móg³ za kwotê otrzyman¹ od Pracodawcy zakupiæ ze-
garek, a nastêpnie rozliczyæ siê wed³ug faktury, a o ile
nie dokona tego w okreœlonym czasie kwota zostanie
pobrana z listy p³ac.

To jest to, na co czekaliœmy od dawna!
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Uœmiechnij siê!
Og³oszenie z tablicy og³oszeñ w firmie:
Uwaga! Dzia³ Kadr przypomina pracownikom o obowi¹zkowych bada-

niach krwi i ka³u. Celem badañ jest ustalenie czy pracownik ma pracê we
krwi, czy w d...e.

* * *
Biznesmen mówi swojemu koledze, ¿e jego firma szuka nowego ksiê-

gowego.
- A nie zatrudniliœcie nowego kilka tygodni temu? - pyta kumpel.
Biznesmen na to:
- Jego te¿ szukamy.

* * *
Które akcje maj¹ najwiêkszy wp³yw na g³ówne indeksy na Gie³dzie Pa-

pierów Wartoœciowych?
- Akcje CBA, CBŒ i ABW...

* * *
Kowalski idzie do swojego prze³o¿onego.
- Szefie - mówi - mamy jutro generalne porz¹dki w domu i moja ¿ona

potrzebuje mojej pomocy przy przesuwaniu i przenoszeniu ró¿nych przed-
miotów na strychu i w gara¿u.

- Nie mamy r¹k do pracy - mówi szef - Nie mogê daæ ci wolnego.
- Dziêki, szefie - odpowiada Kowalski - Wiedzia³em, ¿e mogê na pana

liczyæ!

Wycieczki dla
zwi¹zkowców!

Komisja Miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarnoœæ'80 przygoto-
wa³a pierwsze propozycje wycie-
czek i wczasów na 2008 rok. In-
formujemy na bie¿¹co o wszyst-
kich organizowanych wyjazdach
na tablicy og³oszeñ i prosimy o
spogl¹danie na nasze informacje
dlatego, ¿e biuletyn ukazuje siê w
ró¿nych terminach i nie mo¿emy
zagwarantowaæ wolnych miejsc
po ukazaniu siê kolejnego nume-
ru. Na dziœ przedstawiamy zapla-
nowane ju¿ terminy, jednak to nie
koniec wszystkich naszych pro-
pozycji:

- 16.02.2008 – 1-dniowa wy-
cieczka do centrum rodzinnego
Bobilon w Libercu w Czechach-
wyjazd w okresie ferii zimowych
dla ca³ych rodzin. Koszt wyjazdu
to tylko 2 z³ (ubezpieczenie).

- 22.02.2008 – 1-dniowa wy-
cieczka na Tropikaln¹ Wyspê
pod Berlinem. Wyjazd skierowa-
ny równie¿ do ca³ych rodzin lubi¹-
cych wypoczynek aktywny w kom-
pleksie zadaszonych basenów z
piaszczysta pla¿¹ i sztuczn¹ fal¹.
Cena 100 z³ osoba doros³a i 75 z³
dzieci ucz¹ce siê (cena zawiera
transport, ubezpieczenie i wejœcie
na basen).

- 05.04.2008 – w Klubie Jubilat
w Bogatyni organizujemy zabawê
zwi¹zkow¹. Zwi¹zkowcy ze Zgo-
rzelca i po trasie bêd¹ mieli za-
pewniony transport. Cena 100 z³
od pary.

- 30.05.2008 – to ju¿ tradycyjny
wyjazd z okazji Dnia Dziecka do
Haide Parku w Niemczech. Cena
i data zapisów bêdzie podana na
tablicy og³oszeñ.

- 13-27.07.2008 – proponujemy
wczasy w Macedonii. Cena pro-
mocyjna 1300 z³ od osoby doro-
s³ej, dzieci do lat 5 – 700z³, a dzie-
ci do 14 lat – 1000z³.

- 06-17.08.2008 – wczasy w
Chorwacji.

Wiêcej informacji mo¿na uzy-
skaæ w siedzibie Zwi¹zku.

Przewodnicz¹cy oddzia³owi (na oddzia³ach) w miesi¹cu lutym bêd¹

rozdawaæ pami¹tkowe d³ugopisy.

D³ugopisy dla cz³onków Zwi¹zku!


