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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

Nr 12

Wa¿na informacja dla Delegatów!
Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarno�æ'80 PGE KWB Turów S.A. informuje wszystkich Dele-

gatów, ¿e na dzieñ 16 pa�dziernika 2009 r. zwo³uje siê Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów za
roczn¹ kadencjê Komisji 2008-2009. Zebranie odbêdzie siê w KG Jubilat w Bogatyni, rozpoczêcie pla-
nowane jest na godzinê 8.00. Delegaci ze Zgorzelca i okolic bêd¹ mieli zapewniony dowóz i odwóz.
Wiêcej informacji w Siedzibie zwi¹zku (tel. 55-04).

Obchody Sierpnia �80 roku
Wdn. 30 sierpnia 2009 pod Stoczni¹ Szczeciñsk¹

odby³y siê uroczysto�ci z okazji 29. rocznicy podpi-
sania Porozumieñ Sierpniowych, powstania Wol-
nych Zwi¹zków Zawodowych.
Pod tablicami stoczniowców poleg³ych podczas sta-

nu wojennego w 1980 roku, delegacje Zwi¹zków Zawo-
dowychNSZZSolidarno�æ'80 z ca³ego kraju z³o¿y³y ho³d
ludziom, którymmo¿na dzi� zawdziêczaæ woln¹ Polskê
i �demokracjê�, ale czy dok³adnie o tak¹ Polskê walczy-
li? Dzi� to pytanie retoryczne... Z roku na rok corazmniej
pocztów sztandarowych bierze udzia³ w obchodach, a
co za tym idzie coraz mniej reprezentantów za³óg po-
zamykanych zak³adów pracy i ludzi ¿yj¹cych z zasi³ku
bezrobotnego. W Stoczni Szczeciñskiej widaæ to najle-
piej. Zmiany wwa¿no�ci tego �wiêta widaæ te¿ po przed-
stawicielach naszego Rz¹du, którzy zapomnieli wzi¹æ
udzia³ i oddaæ swoje uk³ony dla pomordowanych stocz-
niowców. Coraz czê�ciej zaczynamymieæ obawy co nas
jeszcze w przysz³o�ci czeka i czy za parê lat nie zniknie
symbol nas wszystkich - Brama Stoczniowa � Niepod-
leg³o�æ?

Akcje!!!
W procesie konwersji akcji spó³kami konsolidowanymi s¹ m.in.

spó³ki z udzia³em Skarbu Pañstwa, których akcje zosta³y wniesione
na pokrycie kapita³u zak³adowego spó³ki konsoliduj¹cej. W Grupie
Kapita³owej PGE Górnictwo i Energetyka (dawniej BOT Górnictwo i
Energetyka) spó³kami konsolidowanymi s¹ spó³ki: PGE Elektrownia
Be³chatów S.A., PGE KWB Be³chatów S.A., PGE Elektrownia Opo-
le S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., PGE KWB Turów S.A.

ILE AKCJI PODLEGA ZAMIANIE?
Suma akcji spó³ki konsoliduj¹cej, udostêpnionych do zamiany

wynosi 15% akcji objêtych przez Skarb Pañstwa w spó³ce kon-
soliduj¹cej w zamian za wniesione akcje spó³ek konsolidowa-

Ci¹g dalszy na stronie 3

nych. Do zamiany przeznaczonych jest 1.274.998 (s³ownie: mi-
lion dwie�cie siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce dziewiêæset dziewiêæ-
dziesi¹t osiem) akcji imiennych serii A Spó³ki Akcyjnej PGEGór-
nictwo i Energetyka o warto�ci nominalnej 10,00 z³ (s³ownie:
dziesiêæ z³otych) ka¿da oraz 55.917.146 (s³ownie: piêædziesi¹t
piêæ milionów dziewiêæset siedemna�cie tysiêcy sto czterdzie�ci
sze�æ) akcji imiennych serii B Spó³ki Akcyjnej PGE Górnictwo i
Energetyka o warto�ci nominalnej 10,00 z³ (s³ownie: dziesiêæ
z³otych) ka¿da.
Prawo do zamiany akcji spó³ek konsolidowanych na akcje

spó³ki konsoliduj¹cej mo¿e byæ realizowane przez osoby upraw-
nione do dnia 13 sierpnia 2010 r., z wyj¹tkiem spadkobierców
osób uprawnionych, w stosunku do których postêpowanie spad-
kowe nie zosta³o zakoñczone. Po up³ywie tego terminu prawo



22222

Odpowied� na pismo Komisji
w sprawie pracy w nadgodzinach na oddzia³ach wulkanizacyjnych wo i wp

Wmy�l pisma dodajemy:

Art. 16
p.2. Za pracê w niedzielê, �wiêta oraz w soboty pracow-

nikowi przys³uguje niezale¿nie od dnia wolnego od pracy -
dodatek wwysoko�ci 100% godzinowej stawki wynagrodze-
nia zasadniczego wynikaj¹cego z osobistego zaszerego-
wania.

p.3. Praca w niedzielê, �wiêta i soboty mo¿e byæ poleco-
na na zasadzie pe³nej dobrowolno�ci z wy³¹czeniem:
1) obsady ruchu ci¹g³ego wynikaj¹cej z harmonogramu,
2) szczególnych przypadków, w których niepodjêcie pracy
w tym dniu wywo³a³oby szkodê zak³adu pracy,
3) zmianowej organizacji pracy wynikaj¹cej z harmonogramu.
Zachêcamy wszystkich, których dotyczy w/w sprawa do
przeanalizowaniapowy¿szychzapisówiswoichodcinków...

Kropki dalej niejasne!
W sierpniu br. dosz³o do spotkania przedstawicieli nasze-

go Zwi¹zku z Dyrektorem Technicznym oraz Dyrektorem
Górniczym, jak i przedstawicielem dzia³u p³ac w sprawie wie-
lu w¹tpliwo�ci, co do pracy w tzw. �kropki� w harmonogramie
pracy systemu czterobrygadowego. Czes³aw Nowacki przed-
stawi³ mnóstwo pytañ, na które przedstawiciele pracodawcy
tak od razu nie potrafili odpowiedzieæ, a m.in.:
- co z kartk¹ ¿ywieniow¹ za dzieñ przepracowany w �krop-

kê� � a co za tym idzie czy s¹ wyp³acane dodatki za pracê w
warunkach szkodliwych, uci¹¿liwych... Zg³oszenia pracowni-
ków dowodz¹, ¿e nie otrzymuj¹ oni kartki ¿ywieniowej za pra-
cê w �kropkê�;
- czy w szychtówkach zapisany jest dzieñ pracy czy kropka?
Strony ustali³y, ¿e wszelkie w¹tpliwo�ci zostan¹ pisemnie

wyja�nione i przedstawione do wiadomo�ci zwi¹zku. I wszyst-
ko by³oby fajnie, gdyby nie ca³a biurokracja.Wewrze�niu oka-

za³o siê, ¿e pismo jest gotowe, ale nie mo¿e byæ przekazane
bo � nie by³o formalnego zapytania na pi�mie. Komisja spe³-
niaj¹c wiêc formalno�æ w pi�mie 071/Km�s�80/09 z dnia
08.09.2009 r. zapyta³a o wyja�nienie stosowania �kropek�. I
co siê okaza³o w otrzymanym pi�mie z Zarz¹du DA/AP/112/
09 � D/3039/2009 z 09.09.2009 r., ¿e nie wszystkie problemy
poruszane na wcze�niejszym spotkaniu zosta³y wyja�nione
do koñca.
Np.: - na przyk³adzie brygady �A� � pismo mówi, ¿e pra-

cownik w lipcu przepracowa³ 176 godz., a w sierpniu 160 godz.,
otrzyma wynagrodzenie w tej samej wysoko�ci (rycza³t), co
tak¿e oznacza, ¿e gdyby pracownik nie pracowa³ w �kropki�
te¿ by zarobi³ tyle samo...
- oraz w¹tpliwo�æ budzi 2 przyk³ad ze zmiany �D�, ¿e �krop-

ka� z wtorku 1.09.2009 r. przeniesiona na poniedzia³ek
31.08.2009 r., a co siê dzieje i jak jest zapisane je�li pracow-
nik pracowa³ 31.08.2009 r. oraz 1.09.2009 r. i nie mia³ �krop-
ki�?

Dalej na str. 3 >>
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K¹cik Absurdów
Zdjêcie z centrum Kopalni - czy kto� wie, gdzie to jest?

Nasuwa siê konkluzja, ¿e w latach wcze�niejszych w har-
monogramie czterobrygadowym by³a �R�, pracownik mia³ za
�R� zap³acone (3 �R� na 2 miesi¹ce) i p³ace te¿ by³y zrycza³-
towane, a co za tym idzie upominamy siê tylko o to, ¿eby
pracownik, który przychodzi do pracy w dzieñ wolny ozna-
czony �kropk¹� otrzymywa³ gratyfikacjê. Nie czepiamy siê
kontrolowania godzinowego czasu pracy ani zgodno�ci lub
nie z przepisami Kodeksu Pracy, jednak¿e nasze stanowi-
sko jest jednoznaczne - za pracê pracownik powinien byæ
godnie wynagrodzony.
Nie jeste�my pewni czy uda nam siê wyja�niæ te zawi³e

kwestie do koñca roku, poniewa¿ mamy przes³uchy od Pre-
zesa, ¿e od nowego roku harmonogram pracy w systemie 4-
brygadowym mo¿e siê zmieniæ, a s³u¿by kopalniane szukaj¹
odpowiednich rozwi¹zañ. B¹d�my dobrej my�li, ¿e bêd¹ one
korzystniejsze dla pracowników i Pracodawcy, bez strat na
Waszych wynagrodzeniach!!!

dokoñczenie ze str. 2

Kropki dalej niejasne! cd.

do zamiany akcji spó³ek konsolidowanych na akcje spó³ki kon-
soliduj¹cej wygasa. W PGE KWB Turów S.A. zosta³ wyznaczo-
ny harmonogram przepisywania akcji do 27.01.2010 r. i do tego
czasu ka¿dy uprawniony Akcjonariusz mo¿e dokonaæ zamiany
akcji na terenie zak³adu. Po tym terminie wszelkie formalno�ci z
tym zwi¹zane bêdzie móg³ dokonaæ we wskazanych Punktach
Obs³ugi Klienta CDM Pekao S.A., jednak nie pó�niej ni¿ do 13
sierpnia 2010 r.

PRZEWIDUJ KOSZTY!
W zwi¹zku z podpisaniem umowy zamiany akcji (praw maj¹t-

kowych), akcjonariusz ponosi koszty wynikaj¹ce z przepisów po-
datkowych. Czynno�æ ta podlega bowiem ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku od czynno-
�ci cywilnoprawnych.Wprzypadku podatku dochodowegoodosób
fizycznych ustawodawca uchwali³ szczególny przepis stanowi¹-
cy, ¿e nie podlega opodatkowaniu dochód uzyskany z tytu³u za-
miany do czasu uzyskania dochodu ze zbycia akcji spó³ki konsoli-
duj¹cej otrzymanych w wyniku zamiany. Natomiast w przypadku
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych nie ma przepisów szcze-
gólnych dla przypadku konwersji akcji. Zgodnie z przepisami umo-
wa zamiany praw maj¹tkowych z zasady podlega opodatkowaniu
(z wy³¹czeniem okre�lonych w przepisach zwolnieñ) w wysoko�ci
1%podstawy opodatkowania, któr¹ stanowi warto�æ rynkowa pra-
wamaj¹tkowego.Naz³o¿enie stosownej deklaracji podatkowej oraz
zap³acenie podatku od czynno�ci cywilnoprawnych akcjonariusz
ma 14 dni, licz¹c od daty zawarcia umowy. Je¿eli podatnik w de-
klaracji nie okre�li podstawy opodatkowania lub podstawa okre-
�lona przez niego, w opinii organu podatkowego, nie odpowiada
warto�ci rynkowej, o której mowa w przepisach, organ podatkowy
mo¿e wskazaæ w³a�ciw¹ podstawê opodatkowania lub wezwaæ
podatnika do jej podwy¿szenia lub obni¿enia. Organem podatko-
wym dla umów zamiany akcji jest naczelnik urzêdu skarbowego
w³a�ciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedziby po-
datnika (akcjonariusza).

MASZ W¥TPLIWO�CI? PYTAJ!
Informacji odno�nie organizacji procesu podpisywania

umów zamiany akcji spó³ek konsolidowanych na akcje spó³ki
konsoliduj¹cej akcjonariuszom poszczególnych spó³ek kon-
solidowanych udzielaj¹:
- Edyta Ogonowska - 75 / 773-55-45
- Piotr Moskal - 75 / 773-55-46
w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tkuw godz. 7.00-13.00.

dokoñczenie ze str. 1

Akcje!!!
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Zwi¹zkowe wczasy!
Dziêkujemy wszystkim za zaufanie i korzystanie z oferty

wyjazdów wczasowych zaproponowanych przez Solidar-
no�æ'80. W tym roku zrealizowali�my dwa turnusy w Chorwa-
cji oraz jeden turnus w Macedonii. Mi³o nam, ¿e nie znalaz³a
siê osoba, która by narzeka³a na cokolwiek. Pogoda gwaran-
towana, atmosfera rodzinna, wspania³e zakwaterowanie,
same superlatywy. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy sprawiæ choæ
namiastkê szczê�cia.

Wycieczki!
Do udanych równie¿ mo¿na zaliczyæ dwie wycieczki na-

szych zwi¹zkowców, jakie odby³y siê we wrze�niu, do Skal-
nego Miasta oraz Czeskiego Raju. Do programu wyjazdów
dosz³y atrakcyjne posi³ki regionalne, a w przypadku Czeskie-
go Raju odby³a siê �redniowieczna uczta w klimacie XVIII wie-
ku przy muzyce oraz wielu pokazach.

Chorwacja

Macedonia

Skalne Miasto

URLOP
OKOLICZNO�CIOWY

1/ �lub pracownika ---------------------------------------- 2 dni

2/ urodzenie siê dziecka pracownika ----------------- 2 dni

3/ zgon i pogrzeb ma³¿onka pracownika, jego dziecka, ojca,

matki, ojczyma lub macochy ---------------------------2 dni

4/ �lub dziecka pracownika -----------------------------1 dzieñ

5/ zgon i pogrzeb jego siostry, brata, te�ciowej, te�cia, babki,

dziadka albo innej osoby pozostaj¹cej na utrzymaniu pracow-

nika lub pod jego bezpo�redni¹ opiek¹ -------------- 1 dzieñ

Ciekawostki
W trakcie urlopu wypoczynkowego tylko przy dobrej

woli pracodawcy mo¿e on zostaæ przerwany i wpisany
urlop okoliczno�ciowy. Przyk³ady z PGE KWB Turów
S.A. jednak dowodz¹, ¿e takie praktyki w Kopalni nie s¹
stosowane!
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego

stopnia niepe³nosprawno�ci przys³uguje dodatkowy
urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w
roku kalendarzowym.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba nie-

pe³nosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym
nabywa po przepracowaniu jednego roku od dnia zali-
czenia jej do jednego z tych stopni niepe³nosprawno�ci.
Jest to normalny urlop wypoczynkowy, z tym ¿e w do-
datkowym wymiarze.
Do tego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przy-

s³uguj¹cego z ustawy maj¹ zastosowanie przepisy Ko-
deksu pracy dotycz¹ce urlopu wypoczynkowego. St¹d
stosuje siê do niego wszystkie zasady dotycz¹ce urlopu
wypoczynkowego okre�lonego w Kodeksie pracy.
Podstawa prawna: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

U�MIECHNIJ SIÊ!
Jedzie Ziobro samochodem i potr¹ci³ dwóch pieszych na przej-

�ciu.
Przychodzi do sêdziego i siê pyta, co z tym zrobimy?
Sêdzia siê zastanowi³ i odpowiada:
My�lê, ¿e ten, który g³ow¹ rozbi³ przedni¹ szybê mo¿e dostaæ 5

lat za uszkodzenie cudzego mienia, a ten drugi, co odlecia³ w krzaki
� 8 lat za próbê ucieczki.

* * *
Pytanie: ulic¹ idzie dwóch pos³ów, obydwaj w p³aszczach. Który

jest z Samoobrony?
Odpowied�: Ten, który ma p³aszcz wpuszczony w spodnie.

* * *
Facet pyta ekspedientkê sklepu:
- Czy jest cukier w kostkach?
- Nie ma.
- A inne tanie bombonierki dla te�ciowej?


