
, 
 

Witamy, 
 
jesteśmy nowym Związkiem Zawodowym działającym w Banku PKO BP.  
 
Dokładnie 12 października 2022 roku, objęliśmy działalnością związkową Waszego Pracodawcę. Na rynku 
działamy już od 23 lat, z doświadczeniem w bankowości. Negocjowaliśmy bardzo dobre porozumienia dla rzeszy 
pracowników sektora bankowego. Bardzo ważne są dla nas Wasze indywidulane sprawy i ogólnie pojęty interes 
pracowniczy. 
 
Jesteśmy organizacją z zewnątrz, co daje nam całkowitą swobodę negocjacji z Zarządem Banku PKO BP oraz 
dbanie o sprawy pracownicze z pominięciem jakichkolwiek wewnętrznych interesów.  
 
W związku z tym, chcemy zrzeszać jak największą liczbę pracowników, dlatego serdecznie zapraszamy w nasze 
szeregi. Składka członkowska nie jest obliczana procentowo, to po prostu kwota 18 zł miesięcznie, płatna na 
koniec miesiąca. Wypełnione deklaracje należy wysłać na adres: „Konfederacja Pracy” ul. Józefińska 18, 30-529 
Kraków. 
Warto pamiętać, że: 

• składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku; 
• odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku; 
• odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, lecz 

nieopłacone nie podlegają odliczeniu; 
• pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu podatkowym (do 

30 kwietnia 2023 r.); 
 
Nasi członkowie co miesiąc będą otrzymywać Biuletyn, w którym zamieszczamy informacje z naszych 
wykonanych lub planowanych działań oraz sprawach związanych z prawem pracy (przydatne artykuły).  
 
To pozwoli Wam pozyskiwać bieżące informacje i ocenić naszą jakość pracy. 
 
Pozostali pracownicy niezrzeszeni, również mogą otrzymywać korespondencję od nas, dlatego prosimy  
o przekazywanie maili od nas do Koleżanek i Kolegów z waszych zespołów. Jeżeli znacie osoby zainteresowane 
przystąpieniem do naszej organizacji i otrzymywaniem korespondencji od nas, prześlijcie do nas zarówno adres 
mailowy jak też numer telefonu. Jako Organizacja związkowa z zewnątrz, nie posiadamy Waszej bazy 
pracowniczej dlatego przy Waszej pomocy będziemy tworzyć nasze związkowe bazy od podstaw. Z tego powodu, 
bardzo ważne jest dla nas, żebyście przekazywali koleżankom i kolegom zatrudnionym w PKO BP kontakt do 
naszych liderów i działaczy. 
 
Będziemy liczyć także na Wasze szczere opinie dotyczące naszych działań, bo sprawy naszych członków są dla 
nas najważniejsze. 
 
W ramach członkostwa w naszej organizacji:  
  
*             Służymy bieżącą pomocą i wsparciem dla pracowników, odpowiadamy na pytania, służymy 
konsultacjami prawnymi (zatrudniony prawnik przez związek, pracownik Biura Zarządu oraz 3 etatowych 
pracowników); 
*             Stajemy w obronie pracowników w sprawach indywidualnych, każdy Członek otrzymuje pomoc; 
*             Posiadamy własny pakiet socjalny (bezzwrotną pomoc finansową w tym becikowe 500 zł); 
*             Posiadamy opiekę medyczną dla Członków związku oraz ich bliskich, na preferencyjnych warunkach; 
*             Oferujemy karty rabatowe ze zniżkami na stacjach LOTOS na Paliwa/LPG, Myjnie, Cafe Punkt, oleje  
i płyny do spryskiwaczy 
*             Naszym sukcesem jest wynegocjowane porozumień w których odszkodowania zostały ocenione przez 
portal Bankier.pl za jedne z najwyższych na rynku; 
*             Pracodawca jest zobowiązany do informowania nas o wszelkich zmianach dotyczących zbiorowego 
prawa i indywidualnych spraw pracowniczych (naszych członków). Pozwala to na zbudowanie odpowiedniej 
strategii i przygotowania się do merytorycznej dyskusji i skutecznej obrony praw pracowniczych; 
*             Pilnujemy aby prawa pracowników nie były łamane; 



*             Na każde zaproszenie nas do Oddziału/Centrali, jesteśmy gotowi przyjechać. Organizujemy spotkania  
z naszymi Członkami poza Firmą, co gwarantuje dyskrecję i miłą koleżeńską atmosferę, która sprzyja 
czasem  bardzo trudnym rozmowom; 
*             Wydajemy comiesięczny biuletyn z opisami bieżących działań, poradami i informacjami prawnymi; 
*             Posiadamy własną stronę internetową i zewnętrzne maile, które pozwalają się z nami bezpiecznie 
kontaktować; www.konfederaci.org.pl   
  
Jeśli macie pytania lub po prostu chcecie porozmawiać - jesteśmy do Waszej dyspozycji. 
 
Bądźmy w kontakcie! 
 
Biuro Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” 

ul. Józefińska 18, 30-529, Kraków 

 

Przewodnicząca Zarządu:                                      Członek Zarządu (Skarbnik): 

Izabella Bilińska-Trzopek                                          Monika Miniur 

Tel. 603 135 580                                                           Tel. 603-135-590 

Izabella.bilinska-trzopek@pekao.com.pl              monika.miniur@gmail.com 

  

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005  OPZZ „Konfederacja Pracy” w Katowicach 

Chorzowska 1, 40-121  Katowice,  pok.116 

 
Członek Zarządu:                                                

Grażyna Kupis                                                     

Tel. 606-876-550 

Grazyna.Kupis@pekao.com.pl  

 

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Warszawie 
 
ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, pok. 0010 

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu:      

Anna Gaweł                                                                          

Tel. 538-900-570 

annagawel.konfederacjapracy@gmail.com  

  

Filia Biura Zarządu OMPBiU Nr 06-005 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Krakowie 
 
ul. Prof. M. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, pok. 3.09 

 

Wiceprzewodniczący Zarządu:                                            

Lubomir Kusz 

Tel.  666-865-560 

Lubomir.Kusz@alior.pl; Lubomirkusz.konfederacjapracy@gmail.com  
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