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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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Uwaga Zwi¹zkowcy!
G³ówna Komisja Wyborcza NSZZ Solidarnoœæ'80 – in-

formuje cz³onków zwi¹zku, ¿e na prze³omie miesi¹ca

wrzeœnia i paŸdziernika zostan¹ przeprowadzone wybo-

ry w Naszym Zwi¹zku, które mia³y pocz¹tkowo odbyæ

siê na wiosnê. Prze³o¿one zosta³y w skutek przeprowa-

dzania w tym czasie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady

Nadzorczej, jak równie¿ na Cz³onka Zarz¹du z ramienia

pracowników.

W tym samym czasie w ramach wewnêtrznej restrukturyzacji

tworzenia nowego Dzia³u Sprzêtu Technologicznego zmieni³a siê

iloœæ Cz³onków Zwi¹zku w poszczególnych ko³ach, a co za tym

idzie iloœæ mandatów.

Istnia³a równie¿ mo¿liwoœæ przejœcia z oddzia³u macierzystego

na nowo tworzony oddzia³ wybranego przedstawiciela Naszego

Zwi¹zku.

Z otrzymanych informacji wiemy, ¿e 10.09.2008 r. ma zakoñ-

czyæ siê przemieszczanie pracowników. W tym samym czasie koñ-

czy siê okres letniego wypoczynku, co z pewnoœci¹ zapewni lepsz¹

frekwencjê podczas wyborów.

Prosimy zwi¹zkowców o sk³adanie zg³oszeñ do kandydowania

na Przewodnicz¹cych Kó³ oddzia³owych i Delegatów w siedzibie

organizacji zak³adowej.
G³ówna Komisja Wyborcza

Zwi¹zkowcy z Solidarnoœci'80 i z „Sierpnia 80”,
protestowali w Warszawie przeciwko ³amaniu praw
pracowniczych i przeciwko zmianom do Kodeksu
Pracy.

O 13.00, 20 czerwca, pod Pa³acem Kultury i Nauki w
Warszawie rozpoczê³a siê manifestacja zwi¹zkowców
z Wolnego Zwi¹zku Zawodowego „Sierpieñ 80” i NSZZ
Solidarnoœæ'80. W antyrz¹dowej
demonstracji uczestniczyli pra-
cownicy wielu zak³adów z ca³ej
Polski a miêdzy innymi hutnicy,
stoczniowcy, nauczyciele, kie-
rowcy i górnicy - w sumie oko³o
kilku tysiêcy zwi¹zkowców.
Uczestnicy protestu przeszli z
Placu Defilad do siedziby resor-
tów pracy i gospodarki, potem
przed gmach Sejmu, kancelariê
premiera, ministerstwo obrony
oraz siedzibê Polskiej Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”.

Podczas marszu po ulicach
Warszawy Przewodnicz¹cy
„Sierpnia 80” Bogus³aw Ziêtek
zarzuci³ rz¹dowi bezczyn-
noœæ. Protestuj¹cy podkre-
œlaj¹, ¿e ten rz¹d nie pope³nia
¿adnych b³êdów, gdy¿ w ogó-

le nic nie robi. Bogus³aw Ziêtek zarzuca ekipie rz¹-
dz¹cej, ¿e ustawy które s¹ tworzone z myœl¹ o lu-
dziach pracy dzia³aj¹ na ich szkodê.

Liderzy zwi¹zków jeszcze w maju wystosowali list
otwarty do wszystkich central zwi¹zkowych i organi-
zacji pracowniczych o udzia³ w manifestacji antyrz¹-

Zwi¹zkowcy z Solidarnoœæ'80 ³¹cz¹ si³y

i protestuj¹ w Warszawie

Ci¹g dalszy na str. 2
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Zwi¹zki Zawodowe sol¹ w oku...
Trybuna³ Konstytucyjny na wniosek Konfederacji Pracodaw-

ców Polskich (zrzeszaj¹cych w ca³ej Polsce oko³o 3000 tys.
cz³onków jak podaje prasa chce mieæ monopol na „m¹droœæ”)
i zaskar¿y³a do TK tryb wyboru i odwo³ania rady pracowników
(wymys³u Unii Europejskiej) w sumie nikomu nie potrzebnej.
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w zak³adach pracy dosz³y do
porozumienia, ¿e kieruj¹ swoich przedstawicieli do sk³adu tzw.
rady pracowników, spe³niaj¹c wymogi Ustawy z 25 maja 2006
r. i 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przepro-
wadzania z nimi konsultacji (Dz.U. 79 poz. 550 z póŸn. zm.).
O ile uzwi¹zkowienie siêga prawie 90% stanu za³ogi to wed³ug
Konfederacji Pracodawców Polskich – to nie pracownicy! Bar-
dzo ciekawe stwierdzenie – wrêcz kontrowersyjne.

Zdaniem przedstawiciela pracodawców, najczêœciej w ra-
dach zasiadaj¹ dzia³acze zwi¹zkowi, z tego powodu rada pra-
cowników traci charakter prawdziwego reprezentanta za³ogi.
Stwierdzenie braku przep³ywu informacji przez brak przedsta-
wiciela spoza organizacji zak³adowych jest fikcj¹, bo niejed-
nokrotnie jest tak ¿e to pracodawca nie ma czasu spotkaæ siê
z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w Za-
k³adzie Pracy.

Podsumowuj¹c dywagacje Pracodawców Polskich, nale¿y
wybraæ „ich” przedstawicieli do rady pracowników to wówczas
bêdzie konstytucyjnie?

Konfederacji Pracodawców Polskich – gratulujemy my-
œlenia!

dowej tak, aby solidarnie i masowo przeciwstawiæ siê
planowanym przez rz¹d zmianom w Kodeksie Pra-
cy, Ustawie o zwi¹zkach zawodowych i Ustawie o
rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. Zwi¹zkowcy za-
protestowali tak¿e przeciw odbieraniu prawa do wcze-
œniejszych emerytur, poruszono temat podniesienia
p³acy minimalnej, ochrony lokatorów oraz kwestiê
emerytów i rencistów, którzy chc¹ zwolnienia z po-
datku dochodowego swoich bardzo niskich emerytur
i rent.

Bogus³aw Ziêtek nawo³ywa³, ¿e bardzo wa¿n¹ kwe-

A mo¿e podj¹æ Uchwa³ê zabraniaj¹c¹ dla Cz³onków zwi¹z-
ków zawodowych kandydowania do rad pracowników, byæ mo¿e
radca prawny P. Monika Gradoch reprezentuj¹ca Konfedera-
cjê Pracodawców Polskich z³o¿y kolejny wniosek do TK...?

Nie bêdziemy siê wypowiadaæ za ocenê Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, który powinien byæ autorytetem w wydawaniu Uchwa³
- ale czy tak jest?

Dokoñczenie ze str. 1

Zwi¹zkowcy z Solidarnoœæ'80 ³¹cz¹ si³y

i protestuj¹ w Warszawie

sti¹ dla protestuj¹cych jest te¿ projekt rz¹du dotycz¹cy
emerytur pomostowych.

W opinii zwi¹zkowców "Sierpnia 80" i Solidarnoœæ'80
jest bardzo istotne, aby poszczególne zwi¹zki nie dzia-
³a³y przeciwko sobie, jak siê wyra¿aj¹ „nie knu³y z rz¹-
dem na temat odbierania pracownikom kolejnych upraw-
nieñ”. Uwa¿aj¹, ¿e takie praktyki stosuj¹ Centrale „So-
lidarnoœæ” i OPZZ, i szkoda, ¿e w³aœnie Ich zabrak³o na
tej manifestacji!

Zwi¹zkowcy zaznaczaj¹, ¿e podejmuj¹ protest, ale
jeœli rz¹d bêdzie chcia³ wspó³pracowaæ i uzna protestu-
j¹cych za partnerów, to s¹ gotowi do rozmów.
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Naszym sta³ym czytelnikom –
zwi¹zkowcom nie musimy przy-
pominaæ, ¿e od d³u¿szego czasu
nie mo¿emy wyegzekwowaæ od
Pracodawcy BOT KWB Turów
S.A. nie odprowadzania podatku
od Bonów ¿ywieniowych. Dlacze-
go - o tym poni¿ej.

Jest dobrze, ale czemu ma nie
byæ lepiej?

Dziœ ju¿ pracownicy otrzymuj¹
bony Sodexho Pass do realizacji
poza zak³adem pracy, to efekt upo-
rczywego monitowania sprawy
przez zwi¹zki i zbiegu okolicznoœci
oddania dzia³alnoœci gastronomicz-
nej w Kopalni dla Spó³ki Global. Jed-
nak nie zmienia to faktu, ¿e od po-
wy¿szych bonów pracownikowi po-
bierany jest podatek dochodowy.

Nasze interwencje spowodowa³y,
i¿ Urz¹d Skarbowy zbada³ sprawê
i okaza³o siê, ¿e Pracodawca po-
traktowa³ owe bony jako przychód i
odprowadzi³ za pracowników poda-
tek i ZUS, co definitywnie wp³ynê³o
na niemo¿liwoœæ zwrócenia pra-
cownikom nadp³aty podatku za
bony przez Urz¹d Skarbowy.

Co dziœ mo¿na jeszcze zrobiæ
aby by³o „lepiej”? Nale¿y zmobilizo-
waæ wszystkie organizacje zwi¹z-
kowe oraz wyst¹piæ wspólnie do Za-
rz¹du z propozycj¹ zmian do Za-
³¹cznika Nr 7 w ZUZP maj¹cego na
celu wydawanie bonów ¿ywienio-
wych za ka¿dy dzieñ wykonywania
pracy, co spowoduje, ¿e nie bêdzie
siê ró¿nicowaæ naszej Za³ogi po-
przez dzielenie przys³owiowej miski
zupy. Najlepszym jednak rozwi¹za-
niem wed³ug naszej oceny by³oby
wprowadzenie formy „WASZA
¯YWIENIOWA”, jest to kupon
¿ywieniowy, który uprawnia do
otrzymania posi³ku w miejscach ak-
ceptuj¹cych kupony, lub zakupu to-
warów ¿ywieniowych w wyznaczo-
nych punktach sprzeda¿y. Ta for-
ma przynosi korzyœci zarówno pra-
codawcom jak i pracownikom, a w
dodatku mog¹ obj¹æ ca³¹ za³ogê.
Pracodawca wydaj¹c kupony op³a-

Ach... wycieczka
Chyba nie ma osób niezadowolonych z wycieczek jakie organizujemy?

Tak równie¿ by³o po czerwcowym wyjeŸdzie do Pragi. Wycieczkowicze
po zwiedzeniu zabytkowego miasta, wys³uchaniu legend i dowcipów z tym
zwi¹zanych, uczestniczyli w rejsie statkiem po We³tawie. Zwieñczeniem
ca³ej wyprawy by³ wspania³y koncert graj¹cych fontann.

Nasze

interwencje
Komisja w pismach do Prezesa

Zarz¹du wnios³a o pilne spotkanie
z Zarz¹dem w sprawach dotycz¹-
cych za³ogi:
- Kolejny raz zwracaliœmy siê o umo¿-

liwienie wje¿d¿ania pracownikom
prywatnymi samochodami na popo-
³udniow¹ i nocn¹ zmianê na parkin-
gi znajduj¹ce siê na terenie zak³a-
du w okolicach Turowa I.

- Wyst¹piliœmy w piœmie przeciwko za-
wieszeniu systemu dwuzmianowego
pracy na oddziale nz-3, lub ewentu-
alnego wprowadzenia dodatku pie-
niê¿nego rekompensuj¹cego straty
finansowe zwi¹zane z tym, o czym
mówi wyrok S¹du Najwy¿szego
(26.07.2006 r. - IPK253/05).

- W zwi¹zku z rosn¹c¹ inflacj¹ i pod-
wy¿kami ¿ywnoœci¹ i energii oraz
powo³uj¹c siê na porozumienie za-
warte w dniu 10.03.2008 r. miêdzy
stronami ZUZP nale¿y jak najszyb-
ciej rozpocz¹æ rozmowy na temat
wysokoœci wskaŸnika na 2008 r. w
BOT KWB Turów S.A. Wed³ug na-
szej oceny wskaŸnik powinien wzro-
sn¹æ o 3%, wynika to z pog³êbiaj¹-
cej siê stale inflacji.

O bonach ci¹g dalszy...

ca swoim pracownikom posi³ki, któ-
re s¹ zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów. Plusem jest te¿ wy-
bór wy¿ywienia czy towaru wed³ug
miejsca, jakoœci i cen. Du¿¹ korzy-
œci¹ dla Pracodawcy jest fakt, ¿e ku-
pon do wysokoœci miesiêcznie 190
z³ nie stanowi podstawy wymiaru
ZUS - czyli kwota 39 z³ przemna-
¿ana przez iloœæ pracowników zo-
staje w zak³adzie.

Pracownik ma natomiast mo¿li-
woœæ wyboru formy i miejsca posi³-
ku. Korzyœci z wprowadzenia kupo-
nów ¿ywieniowych to miêdzy inny-
mi: dogodny system motywacyjny
pracowników, szeroka sieæ punktów
akceptuj¹cych, zaspokojenie ró¿no-
rodnych potrzeb pracowników.

Powy¿sze kupony mog¹ byæ
zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych, o ile powstanie
zapis, ¿e wynikaj¹ one z przepisów
BHP – a w naszym zak³adzie jest
taka mo¿liwoœæ i jest taka grupa pra-
cowników, która nie bêdzie obci¹-
¿ana podatkiem.
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Jak wybraæ OFE?

Wybór otwartego funduszu emerytalnego to wa¿na decyzja.
Fundusz bêdzie zarz¹dza³ naszymi sk³adkami przez kilkadziesi¹t lat.

Doœwiadczenie akcjonariusza w zarz¹dzaniu pieniêdzmi
ma du¿y wp³yw na to, jakie fundusz osi¹gnie wyniki inwestycyjne.

Nasz akcjonariusz - PKO BP S.A.
to doœwiadczony uczestnik rynku finansowego, znany od ponad 90 lat.

Warto te¿ braæ pod uwagê dostêpnoœæ funduszu.
£atwoœæ uzyskania informacji o stanie rachunku emerytalnego

lub skorygowania danych osobowych to bardzo wa¿ne zagadnienia.
Bankowy OFE oferuje swoim klientom szerok¹ gamê

mo¿liwoœci dostêpu do informacji, o tym co dzieje siê na ich kontach.
Infolinia, strona internetowa, SMS, poczta elektroniczna, SMS g³osowy

– wiele mo¿liwoœci, ³atwy dostêp do informacji.

Od 9 lat zajmujemy siê profesjonaln¹ obs³ug¹ klientów,
w tym tak¿e problematyk¹ braku sk³adek przelewanych z ZUS do OFE.

Razem z Pañstwem sprawdzimy systematycznoœæ przelewanych sk³adek,
a jeœli wyst¹pi¹ braki, pomo¿emy w przekazaniu ich z ZUS-u

na Pañstwa konto w OFE.
Odpowiemy równie¿ na wszelkie Pañstwa pytania

zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ funduszy.

Jeœli chc¹ siê Pañstwo skontaktowaæ z naszym Konsultantem
prosimy o podanie nastêpuj¹cych danych:

Imiê i Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Bezpoœredni kontakt z Konsultantem - tel. 510 168 393

tel. (075) 77 36 093; (075) 77 35 504
www.solidarnosc80.alias-it.pl


