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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 17

Zjazd omówi³ bie¿¹ce problemy w poszczególnych Regio-
nach, sprawy rosn¹cego bezrobocia i braku jakichkolwiek dzia-
³añ ze strony rz¹du aby temu zapobiegaæ. Jednym z tematów
by³y narastaj¹ce ataki na wolne zwi¹zki zawodowe uwidocz-
nione przede wszystkim w prasie ogólnokrajowej, telewizji i
radiu. Jest to robione tendencyjnie przy pe³nej aprobacie rz¹-
du i Konfederacji Pracodawców Polskich.

Zwi¹zek zaniepokojony jest powiêkszaj¹cym siê marazmem
naszych polityków i wêdrówkami z partii do partii co wskazuje
na brak odpowiedzialnoœci i zasad moralnych tych, którzy chc¹
rz¹dziæ naszym krajem. Jest to niew¹tpliwie przejaw braku
szacunku dla samych wyborców. Myœlenie, ¿e wyborcy pójd¹
za nimi do urn wyborczych jest ¿enuj¹ce i stanowi o ich bez-
myœlnoœci.

Zosta³ przygotowany apel do polityków, w³adz wszystkich
szczebli, pracodawców i ich organizacji pt. „Najpierw cz³owiek,
potem zysk”. A nasze oczekiwania to miêdzy innymi:
- bardziej efektywne wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy

i ³agodzenia skutków bezrobocia;
- wprowadzenie spo³ecznego nadzoru nad Funduszem Pracy,

Funduszem Gwarantowanym Œwiadczeñ Pracowniczych i OFE;
- ograniczenie stosowania wobec pracowników niestabilnych

tzw. „œmieciowych” umów o pracê;
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- zaprzestanie ograniczania praw pracowniczych i os³abienia
ochrony stosunku pracy oraz podjêcia zdecydowanych dzia-
³añ na rzecz walki z naruszeniami praw pracowniczych;

- wzmocnienie prawa uk³adowego;
- utrzymanie publicznego systemu edukacji i ochrony zdrowia

oraz systemowych rozwi¹zañ w zakresie polityki prorodzin-
nej;

- stworzenie efektywnego, bardziej sprawiedliwego systemu
ubezpieczeñ emerytalnych uzale¿niaj¹cego prawo do eme-
rytury równie¿ od lat op³acania sk³adki;

- ustawowego okreœlenia œcie¿ki dojœcia minimalnego wyna-
grodzenia do wysokoœci 50% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej;

- rzeczywistego w³¹czenie zwi¹zków zawodowych w zarz¹-
dzenie i dysponowanie Europejskim Funduszem Spo³ecz-
nym, na wzór pozosta³ych pañstw Unii Europejskiej;

- przywrócenie nale¿nej roli dialogowi spo³ecznemu i zwi¹z-
kom zawodowym w celu sprawniejszego rozwi¹zywania pro-
blemów spo³ecznych.
Z takim przes³aniem zwracamy siê do wszystkich orga-

nizacji zwi¹zków zawodowych, którym bliskie s¹ nasze po-
stulaty, o ich poparcie i przy³¹czenie siê do inicjowanych
dzia³añ.

Wspólne zdjêcie uczestników Zjazdu Krajowego Delegatów NSZZ Solidarnoœæ'80 - Konfederacja.
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Piêkna inicjatywa
Podczas odbywaj¹cego siê zjazdu

Zwi¹zku NSZZ Solidarnoœæ'80-Konfe-
deracja i prowadzonego w tym czasie
szkolenia z zakresu Bezpieczeñstwa
i Higieny Pracy oraz proponowanych i
wprowadzanych zmian do Kodeksu
Pracy zwi¹zkowcy z naszej organiza-
cji zak³adowej wyszli z piêkn¹ inicja-
tyw¹ zebrania pieniêdzy na dzieci z
Domu Dziecka we Wroc³awiu, które w
tym czasie przebywa³y na wypoczyn-
ku w naszym Oœrodku. Za zebran¹
kwotê od uczestników zebrania zaku-
piono zabawki, którymi sprawili wiele
radoœci i zadowolenia dzieciom, z cze-
go wszyscy siê niezmiernie cieszyli.
Gratulujemy przepiêknej inicjatywy na-
szym zwi¹zkowcom. Prezenty sprawi³y dzieciom wiela radoœci.

NOWA TABELA STAWEK
WYNAGRODZENIA

DLA PRACOWNIKÓW
KOPALNI TURÓW

PODZIÊKOWANIE

HUMOR -
pomys³owy

uczeñ!
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Informacja
z prowadzonych negocjacji
w sprawie zmian do ZUZP

Organizacje Zak³adowe KWB zg³osi³y propozycje
wprowadzenia zapisów do ZUZP o mo¿liwoœci zrekom-
pensowania utraconych wynagrodzeñ z tytu³u przenie-
sienia pracownika z systemu czterobrygadowego na
pierwsz¹ zmianê wynikaj¹cych z potrzeb pracodawcy
poprzez przeszeregowanie o dwie kategorie wy¿ej. Na-
stêpn¹ nasz¹ propozycj¹ jest ujednolicenie zapisów nazw
stanowisk pracy (taryfikatora) zgodnie z Rozporz¹dze-
niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie okre-
œlenia niektórych stanowisk pracy górniczej zaliczanej w
wymiarze pó³torakrotnym przy ustalaniu prawa do górni-
czej emerytury lub renty (Dz.U. z dnia 11 stycznia 1995
r. Nr 2 poz.8).

Nowe propozycje
Ubezpieczeñ

PZU ¯ycie S.A. zaproponowa³o nowy program ubez-
pieczeñ dla pracowników i cz³onków rodzin dla PGE GiEK
S.A. Przedstawione ubezpieczenia sk³adaj¹ siê z trzech
pakietów: ochronnego, zdrowotnego, rodzinnego z jed-
noczesn¹ gwarancja indywidualnej kontynuacji ubezpie-
czenia. Propozycje zostan¹ przedstawione wkrótce pra-
cownikom KWB Turów na specjalnie przygotowanych
ulotkach przez PZU ¯ycie S.A. do szczegó³owego za-
poznania siê i podjêcia decyzji co do wyboru jednej z
oœmiu propozycji.

Opcje które bêd¹ siê cieszy³y najwiêkszym zaintere-
sowaniem zostan¹ wprowadzone jako obowi¹zuj¹ce dla
pracowników.

Odby³o siê posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarnoœæ'80 - Konfederacja pod
przewodnictwem Grzegorza Oleszkiewicza.

W dniach 12-13.05.2011 r. obradowa³ Sekretariat, w
którego sk³ad wchodzi Sekcja Bran¿owa Wêgla Brunat-
nego NSZZ Solidarnoœæ'80 z siedzib¹ w KWB Turów.

Podczas posiedzenia zosta³a omówiona miêdzy in-
nymi kwestia proponowanych zmian w zapisie do po-
nadzak³adowego uk³adu zbiorowego pracy dla zak³a-

dów górniczych wêgla brunatnego. Wszelkiego rodzaju
zmiany musz¹ uzyskaæ zgodê wszystkich central zwi¹z-
kowych, które wczeœniej podpisywa³y uk³ad. Nasza sek-
cja bran¿owa stoi na stanowisku, aby na chwilê obecn¹
wprowadziæ tylko kosmetykê w zmianie nazewnictwa,
które zosta³y dokonane w ramach konsolidacji w spó³-
kach.

W najbli¿szym czasie przewidywane s¹ negocjacje
ze wszystkimi sygnatariuszami uk³adu.

PYTANIE ODPOWIED•
Egzekucje z wynagrodzenia za pracê nie obejmuje

œwiadczeñ z ZFŒS. Stanowisko Departamentu Prawa
Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej z 21
czerwca 2011 r. w sprawie mo¿liwoœci prowadzenia
egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze œwiad-
czeñ ZFŒS, uwzglêdniaj¹c stanowisko przedstawio-
ne przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci informuje, ¿e
ustawa z 4 marca 1994 roku o ZFŒS (Dz.U. z 1996 r.
nr 70, poz. 335 ze zm., dalej ustawa o ZFŒS) nie regu-
luje zasad postêpowania z przyznanymi pracownikom
œwiadczeniami socjalnymi w przypadku prowadzonej
egzekucji z jego wynagrodzenia i innych œwiadczeñ
otrzymywanych od pracodawcy.

W myœl zasady okreœlonej w art. 12 ust. 2 tej ustawy
œrodki zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych
nie podlegaj¹ egzekucji, z wyj¹tkiem przypadku gdy
egzekucja jest prowadzona w zwi¹zku z zobowi¹za-
niami funduszu.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwoœci w³aœciwego
do zajmowania stanowiska w sprawie stosowania prze-
pisów k.p.c., nale¿noœci wymienione w art. 881 §2
k.p.c., nie maj¹ charakteru socjalnego. Przemawia to
za tym, ¿e œwiadczenia socjalne nie powinny byæ trak-
towane jako œwiadczenia zwi¹zane ze stosunku pra-
cy w rozumieniu tych przepisów k.p.c. Nie stanowi¹
one bowiem ekwiwalentu z wykonywan¹ pracê, nie
zale¿¹ od wyników pracy, jak np. udzia³ w zyskach
pracodawcy. Zgodnie bowiem z podstawow¹ zasad¹
przyznawania œwiadczeñ z ZFŒS, okreœlon¹ w art. 8
ust. 1 Ustawy o ZFŒS, przyznawanie i wysokoœæ ulgo-
wych us³ug i œwiadczeñ z tego funduszu uzale¿nia siê
od sytuacji ¿yciowej, rodzinnej i materialnej osoby
uprawnionej, czyli kryteriów o wy³¹cznie socjalnym, po-
zap³acowym charakterze. Oznacza to, ¿e œwiadcze-
nia finansowane z Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ
Socjalnych stanowi¹ pomoc socjaln¹ dla pracownika i
jego rodziny, a co za tym idzie nie powinny byæ trakto-
wane jako sk³adnik wynagrodzenia w rozumieniu art.
881 §2 k.p.c.

Posiedzenie Sekretariatu Energetyki Solidarnoœæ'80
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NSZZ Solidarnoœæ'80 zaprasza cz³onków Zwi¹zku do
wspólnego wypoczywania oraz wspólnej zabawy w miesi¹cu
wrzeœniu. Zwi¹zek organizuje dwa wyjazdy rekreacyjne - do
Pragi oraz do Skalnego Miasta + Detenice w Czechach.

W programie wycieczki do Pragi: Most Karola, Stare Mia-
sto, rejs statkiem po We³tawie, koncert graj¹cych fontann!

Kolejne wyjazdy do Heide Park Soltau ko³o Hamburga cie-
szy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem tak, ¿e wyjecha³y
dwa pe³ne autokary naszych zwi¹zkowców i ich rodzin.

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliœmy równie¿ wyjazd
do ZOO-Safari w Czechach.

Wycieczka do Drezna zosta³a zorganizowana w miesi¹cu
maju, tak aby mo¿na by³o przy okazji podziwiaæ przepiêkne
kwitn¹ce parki, ale i nie tylko. Uczestnikom uda³o siê zwie-
dziæ i zobaczyæ prawie wszystkie skarby urokliwego miasta.
(zdjêcie Drezno)

Jak co roku odby³y siê 2 turnusy wczasowe do Chorwacji
na wyspie Ciovo ko³o Trogiru, w którym uczestniczy³o jak
zwykle sporo rodzin cz³onków naszego Zwi¹zku. Na wycieczce w DreŸnie.

Wypoczynek i rozrywka

Zapraszamy na wspólne
wypoczywanie

Druga wycieczka do Skalnego Miasta umo¿liwi uczestni-
kom zwiedzenia Parku Krajobrazowego, spacer po skalnym
mieœcie oraz œredniowieczna uczta w Karczmie w Detenicach.

Koszty wyjazdu oraz dok³adne terminy bêdê umieszczone
na tablicach zwi¹zkowych.

Nowy Sztandar!
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ rocznic¹ XX-lecia funkcjono-

wania organizacji NSZZ Solidarnoœæ'80 w KWB Turów Komi-
sja Miêdzyzak³adowa postanowi³a ufundowaæ replikê sztan-
daru, z uwzglêdnieniem pewnych nowych szczegó³ów, które
maj¹ podnieœæ walory wizualne naszego Sztandaru.

Praga

Skalne Miasto i jad³o z Karczmy w Detenicach.

ZA£OGO!
WRACA SODEXO!

Po ponad rocznej przerwie wra-
ca kontrahent SODEXO PASS z
dniem 10.08.2011 pracownicy
otrzymaj¹ talony ¿ywnoœciowe z
tej firmy. W zestawieniu s¹ skle-
py, w których nasi pracownicy chêtnie dokonywali zaku-
pów, poniewa¿ by³o tanio i œwie¿o. Cieszy nas fakt, ¿e
nasze interwencje w tej sprawie przynios³y wymierny efekt.


