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Szukajcie nas w internecie : www.solidarnosc80.com
www.facebook.com/KmNszzSolidarnosc80KwbTurow

Walne Zebranie Delegatów

24 października 2014 roku odbyło się Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność 80 KWB Turów. Na
zebraniu gościliśmy Przewodniczącego Zarządu Regionu
Dolnośląskiego Franciszka Meyera, oraz Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych Danuta Makos, która z uwagi na wyjazd
służbowy, zastępowała dyrektora KWB Turów Cezarego
Bujaka.
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Jan Krasiński w sprawozdaniu z działalności Komisji Międzyzakładowej
przedstawił najważniejsze sprawy z jakimi borykał się Związek
w 2014 roku. Były to między innymi:
-- Stanowczy sprzeciw związków zawodowych, dotyczący nie
wyrażenia zgody pozbawienia pracowników dofinansowania do przejazdów pracowniczych -do i z pracy.
-- Wprowadzenia zmian do ZUZP z jakimi wystąpił Pracodawca, a dotyczących pomniejszenia wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Oddziale KWB
Turów.
-- Sukcesem zakończony długi proces negocjacji w sprawie
wynagrodzeń i podziału wysokości wskaźnika na 2014 rok.
-- Szereg spotkań na których Związki zawodowe nie wyraziły
zgody na zmianę formy wydawania bonów żywieniowych
za posiłki regeneracyjne - na puszki z gotowymi wyrobami
spożywczymi.
-- Niewyrażenie zgody na przejście części zakładu pracy do
innego pracodawcy w trybie 23prim.
-- Uczestnictwa w VII Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego.
-- Uczestnictwa w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. energetyki i rozwoju na bazie węgla brunatnego.
-- Uczestnictwa w przeglądach warunków pracy w KWB Turów oraz pracy w Komisji BHP.
-- Udział naszych przedstawicieli w Zjeździe Krajowym Sprawozdawczo- Wyborczego NSZZ Solidarność 80 – Konfederacja.
-- Udział Naszych przedstawicieli na Kongresie Forum ZZ dotyczącego wyborów na nową kadencję działalności organizacji.
-- Poszerzaniu działalności związkowej w spółkach dziś prosperujące w KWB Turów, a mianowicie :Betrans, Megaserwis i PGE GiEK S.A.
Delegaci bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z merytorycznej pracy komisji, jak również sprawozdanie kontroli
finansowej i udzielili Komisji Międzyzakładowej absolutorium na kolejny okres kadencji.

Zadbaj o swoje zdrowie

Oferta dla Związkowców w 2015r. Zadbaj o swoje
zdrowie, samopoczucie i wagę !
Komisja Międzyzakładowa pragnie poinformować wszystkich Związkowców o nawiązaniu współpracy
z Dietetykiem Klinicznym w Zgorzelcu. Każdy zainteresowany związkowiec, który przyjdzie do siedziby związku,
weźmie ulotkę z naszym znakiem, oraz imiennie poda chęć
współpracy, otrzyma atrakcyjną zniżkę bezpośrednio u dietetyka- aż do 80 zł miesięcznie!
Więcej informacji w siedzibie związku!

„Zadbaj o swoje ciało.

to jedyne miejsce jakie masz
do życia” - Jim Rohn

Nasze interwencje

Związki Zawodowe
wspólnie przeciwko
CUW

Organizacje związkowe, członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego w PGE
GiEK S.A. Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania w PGE GiEK S.A.

Kalendarze i gadżety

Przypominamy
wszystkim
związkowcom że Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80 KWB
Turów w miesiącu listopadzie 2014
roku wydała dla związkowców gadżety
pamiątkowe – urządzenie wielofunkcyjne MULTITOOL.
Oraz w miesiącu grudniu – Kalendarze związkowe na 2015r.

Wspólnej Reprezentacji Związkowej
Pracowników Elektrociepłowni w PGE
GiEK S.A. Komitetu Obrony Dystrybucji
w PGE Dystrybucja S.A. I w PGE Obrót S.A. ,oraz Konfederacja Związków
Zawodowych w PGE Energia Odnawialna S.A. na spotkaniu jakie odbyło
się w dniach 10-11.12.2014r w Krynicy, wypracowały wspólne stanowisko
w którym wyrazili stanowczy sprzeciw

dla propozycji PGE S.A. o utworzeniu
Centrum Usług Wspólnych – CUW,
w obszarze rachunkowości i HR.
W przypadku nieuwzględnienia żądań zawartych w piśmie - do
31.12.2014r. wszystkie Organizacje
Związkowe działające w GK PGE rozpoczną procedury wspólnego sporu
zbiorowego ze strajkiem włącznie!
Treść stanowiska w załączniku.

Wspomnienia z wycieczek jesiennych 2014r; Praga, Skalne
Miasto, Detenice!

Górnicy w szkole

Reprezentanci NSZZ Solidarność’80 KWB Turów
z okazji obchodów Dnia Górnika 2014r odwiedzili ze słodyczami Przedszkola i Szkoły. Wielką frajdą okazują się spotkania z górnikami nie tylko dla dzieci. Opowiadania o pracy
górniczej oraz o Kopalni wzbudzały wielkie zainteresowanie
dzieci i wychowawców. My wszyscy cieszymy się że jeszcze
tradycja górnicza żyje i można się nią podzielić z młodszym
pokoleniem.

Dodatkowe dni wolne od pracy
w 2015

Dodatkowe dni wolne od pracy za święto przypadające w sobotę w Oddziale KWB Turów w 2015r
Informujemy, że w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w KWB Turów, ustalono dodatkowe dni wolne od
pracy za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015r
oraz 26 grudnia 2015r;
1) Dla pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy – jednozmianowym, dnia 17 sierpnia
2015r oraz 24 grudnia 2015r – są dniami wolnymi od pracy
2) Dla pracowników zatrudnionych w 4-brygadowej organizacji pracy w harmonogramie na rok 2015r w punkcie
2 ZASADY PRACY w czterobrygadowej organizacji pracy uwzględniono dodatkowy dzień wolny w okresie rozliczeniowym od 6 sierpnia2015r do 2 września 2015r które
kierownik komórki organizacyjnej wyznaczy w indywidualnym harmonogramie pracy pracownika, drugi dzień
wolny należy wyznaczyć w indywidualnym harmonogramie pracy pracownika w okresie rozliczeniowym od 24
grudnia 2015r do 20 stycznia 2016r.
3) Dla pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
czasu pracy oraz zmianowej organizacji prac, gdzie praca
wykonywana jest zgodnie z harmonogramem, harmonogram powinien uwzględnić dodatkowe dni wolne od pracy
w okresach rozliczeniowych, które obejmują 15 sierpnia
2015r, oraz 26 grudnia 2015r,
4) W dni wyznaczone jako wolne od pracy nie udziela się
urlopu.

Wstępny Plan Wycieczek związkowych na 2015 rok.

-- Już 14 luty odbędzie się karnawałowa zabawa związkowa w KG Jubilat w Bogatyni.
-- na przełomie maja i czewca zorganizujemy 3 dniową wycieczkę do Krakowa
-- w maju do Lipska
-- 1 czewca- już tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka -Heide
Park
-- czerwiec-lipiec turnus wczasów nad Polskim Morzem
-- Praga lub Drezno we wrześniu
-- Grzyby październik
-- Góry Sowie październik
-- 20-30 września wczasy na Chorwację
Pragniemy zaznaczyć, że większość atrakcyjnych
wyjazdów planuje się na bieżąco i nie jesteśmy w stanie
wszystkiego już dziś podać do wiadomości. Ogłoszenia
z pełną ofertą, programem oraz cenami będziemy zamieszczać na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz Facebook. Serdecznie zachęcamy do brania udziału w spotkaniach integracyjnych.

