
Od Fiata po Opla:
Walka o płace

Pracownicy Zespołu Opieki
Zdrowotnej w podkarpackiej
Dębicy mają już dość nędznych
płac i pomysłów prywatyzacji.                                  

>> str. 3

WZZ „Sierpień 80” w Fiat Auto
Poland i w gliwickim Oplu jest
w sporach zbiorowych doma-
gając się m.in. podwyżek płac.

>> str. 2

Chcą podwyżek 
i publicznego 
szpitala

Manifa:
Dość wyzysku!

W warszawskiej Manifie wzięła
udział liczna delegacja
działaczek związkowych „Sierp-
nia 80”. 

>> str. 8

Wielkie zachodnie sieci handlowe, jak Biedronka czy Tesco 

zarabiają miliardy w Polsce. Jakim cudem?

Fortuny na wyzysku
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Czytaj >> str. 3

>> Zobacz filmik! <<
Na stronie internetowej >>www.partiapracy.pl zamieszczony został filmik reklamujący akcję na
rzecz pracowników dużych sklepów. Materiał zatytułowany „Skanuj i płacz” w ciekawy sposób

porusza problem bezprawnych norm tempa skanowania. Zachęcamy do obejrzenia!

Wrze 

w górnictwie 

>> Szykuje się wielka 

demonstracja górnicza 

>> str. 5

>> JSW: Prawo według

Zagórowskiego 

>> str. 4

>> Górniku z Paniówki,

nie dobijaj kopalni! 

>> str. 6



Pisk opon i głos rozpaczy

Minione dni potwierdziły to,
czego mogliśmy wraz z całą
załogą Fiata jedynie domyślać
się. Z zaplanowanego spotkania
wszystkich związków zawodo-
wych Fiata wyszła totalna klapa.
Wszystkie związki zaproszone
były po raz czwarty w ostatnim
czasie. Do zaproszeń dołączy-
liśmy projekt wspólnego wy-
stąpienia związków do władz
Fiata.

W projekcie tym nie ma żad-
nych rewelacji czy też żądań nie
do spełnienia. Chcemy pod-
wyżek o 850 złotych, uregulo-
wania zapisów o premii
efektywnościowej, wprowadze-
nia normalnych zasad pracy linii
montażowych (czyli zaprzesta-
nie praktyk podkręcania tempa
linii według „widzimisię” kie-
rownictwa Fiata) oraz stworze-
nia podstawowych zasad
ochrony młodych pracowników
(czyli umowy na stałe po roku
pracy). Widać jednak, że nie dla
wszystkich organizacji związko-
wych te podstawowe oczekiwa-
nia pracowników są ważne i
istotne. Brak dobrej woli, by
usiąść razem i wspólnie podpi-
sać się pod takimi żądaniami po-
kazuje, że … No właśnie, nie za
bardzo wiemy, co to oznacza?

O co chodzi?
Czyżby wprowadzenie 850-

złotowych podwyżek płac było
żądaniem zbyt wygórowanym?
Nierealnym? Na wyrost? WZZ
„Sierpień 80” jest przekonany, że
tak nie jest. Widzieliśmy, co
stało się po ostatniej wypłacie
10 lutego br. Wypłaty były
„gołe” – bez nadgodzin, bez ja-
kichkolwiek premii czy też na-

gród. Stało się coś, co wyrwało
się zapewne spod kontroli
władz Fiata, a zapewne także i
spod kontroli związków zawo-
dowych. Co prawda niektórzy
próbują przypisać „Sierpniowi
80” inspirację tych wydarzeń,
ale to jeszcze bardziej uwidacz-
nia fakt kompletnego braku wy-
obraźni władz koncernu oraz
kompletnie wadliwą ocenę ak-
tualnej sytuacji pracowniczej.

Bardzo duża ilość pracowni-
ków na umowach czasowych,
nie jest związana w żaden spo-
sób z Fiatem. Jak się bowiem
utożsamiać z firmą, która po-
przez system płac oraz krymi-
nalne wręcz stosunki pracy nie
daje młodym pracownikom
nawet najmniejszych szans na
stwierdzenie: „Dumny jestem z
pracy w Fiacie”. Zarobek netto w
kwotach 1500-1700 zł nie po-
zwala na podniesienie głów czy
też robienie sobie planów na
przyszłe życie. Dla wielu tych
młodych pracowników majowe
otwarcie rynku pracy w Nie-
mczech stwarza bardziej realne
szanse na uczciwe i spokojne
życie. Niestety.

Tak więc nie płace raczej blo-
kują inne związki do zawarcia
wspólnego frontu wobec kon-
cernu. Może podkręcanie linii i
nadrabianie produkcji utraconej
podczas awarii? Słyszeliśmy
głosy (kiedyś tylko z dyrekcji,
teraz dyrekcja ma swoich adwo-
katów), że przecież są tablice
monitorujące i praktyki stoso-
wania nadmiernego tempa linii
się nie stosuje. Ale skoro to jest
prawda, że nie szarpie się tem-
pem linii to znaczy, że WZZ
„Sierpień 80” coś się w głowach

pomerdało. A to, co sygnalizują
pracownicy, to widocznie jest
nieprawda. Kontrola Państwo-
wej Inspekcji Pracy stwierdziła
nagminne przypadki ponadnor-
matywnego podkręcania linii –
ale widać, oni też są w błędzie. A
może w błędzie jest jednak dy-
rekcja i jej poplecznicy?

Pozostały nam jeszcze stałe
umowy dla młodych pracowni-
ków. Może to jest przyczynkiem
braku porozumienia? Może.
OPZZ wydało komunikat, w któ-
rym stwierdza: będą zabiegać o
zagwarantowanie dalszej pracy
pracownikom na czas określony,
tym którzy będą chcieli w dal-
szym ciągu związać swą przy-
szłość z tą firmą. Czyli w
wolnym przekładzie: na razie
temat do szuflady, a jak będą
jeść z ręki to zobaczymy.

Fakty
Nie chcemy ani komentować

tego, co się zdarzyło w ostatnim
tygodniu, ani wyciągać przed-
wczesnych wniosków. Pozo-
stańmy przy faktach. Po
pierwsze, nie ma porozumienia
związkowego. Czyli dyrekcja nie
musi siadać do stołu negocjacyj-
nego. Po drugie, jak już sygnali-
zowaliśmy i co wynika z obecnej
sytuacji – takiego porozumienia
nigdy nie będzie. Wiemy, że to w
bardzo poważnym stopniu
osłabia pozycję nie tylko
związków zawodowych, ale
całej załogi. Konsekwencje ta-
kiej postawy mogą być o wiele
bardziej tragiczne, niż niektórzy
sądzą.

Pomimo tych wszystkich
przeciwności – nie tylko mu-
simy, ale chcąc móc pozostać z
głową podniesioną do góry –
kontynuować będziemy dzia-
łania, które prowadzić będą do
zrealizowania projektowanych

zapisów. Mamy otwarte dwa
spory zbiorowe, chociaż dyrek-
cja Fiata twierdzi inaczej (ale to
nie dyrekcja ocenia legalność
sporu – tak przynajmniej wy-
nika z ustawy). Dwa pisma,
które ostatnio opublikowaliśmy
o tym przypominają. Uprze-
dzamy pytania, dlaczego po-
nownie jest zapis „średnio” oraz
„od 1 lutego”. Tak jest w pismach
sprzed wielu tygodni, i musimy
traktować je jako rozpoczęcie
sporu. Zmiana jakichkolwiek pa-
rametrów na tą chwilę nie jest
możliwa. Nie możemy tylko dla
doraźnej potrzeby zmieniać do-
wolnie wcześniej wystosowa-
nych żądań.

Spotkania „z górą”
2 marca w Bielsku-Białej od-

było się spotkanie związków za-
wodowych z dyrekcją Fiat Auto
Poland. Podobnie, jak w latach
ubiegłych, pierwsze spotkanie
to przedstawienie wyników
ekonomicznych spółki za rok
2010. Planowany przed rokiem
wynik finansowy został
osiągnięty, a nawet jest korzyst-
niejszy, niż przewidywał scena-
riusz. Przed rokiem zakładano
ujemny wynik finansowy
(stratę) w wysokości ponad 100
milionów złotych. Jest ona jed-

nak mniejsza niż zakładano.
Po kilku pytaniach i wyjaś-

nieniach spotkanie zakończyło
się. Ustalono termin kolejnego
spotkania na następny dzień.

Drugie spotkanie negocja-
cyjne związków zawodowych
Fiata z dyrekcją objęło trzy te-
maty: podwyżka zbiorowa, re-
gulacja premii efektyw-
nościowej oraz uporządkowanie
zapisów Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy.

Początek spotkania poświę-
cono premii efektywnościowej.
Propozycje związkowe general-
nie zostały odrzucone, a dyrek-
cja zaproponowała likwidację
premii efektywnościowej po-
przez włączenie jej do stawek
zaszeregowania. Temat po-
rządkowania ZUZP to zamiar
włączenia starej wysługi, za-
mrożonego węgla oraz pod-
wyżek sprzed roku i dwóch lat
(300 oraz 500 zł) do stawek za-
szeregowania. A w temacie pod-
wyżek zbiorowych padła
propozycja wzrostu od 1 marca
o kwotę 100 złotych. Propozycji
tej nie komentujemy.

Przewidziane są kolejne
spotkania.

Autor 
jest wiceprzewodniczącym

WZZ „Sierpień 80” w FAP

Spotkania związków zawodowych tyskiego
Fiata nie doszły do skutku. Tak samo fiaskiem
zakończyły się rozmowy płacowe strony
społecznej z pracodawcą. Co to oznacza dla pra-
cowników? Wyjaśniamy poniżej.

KRZYSZTOF MORDASIEWICZ

Jak założyć

1. Zbierz grupę przynajmniej 10 osób i skontaktuj się te-

lefonicznie z biurem Komisji Krajowej, tel. 032-206-89-09

; fax 032-206-84-30

2. W biurze Komisji Krajowej lub na internetowej stronie

www.wzz.org.pl znajdziesz uchwałę i wniosek o rejestra-

cję.

3. Z wypełnionymi i podpisanymi drukami przyjedź do

biura Komisji Krajowej w Katowicach, ul. Warszawska 19.

Rejestrację można otrzymać w tym samym dniu.

4. W każdej sprawie pracowniczej lub dotyczącej

założenia związku możesz napisać na maila 

>> bzietek@wzz.org.pl

Michał Tomaszek

Z ostatniej chwili:

FIAT: Dyrekcja Fiata zaproponowała podwyżkę płac w wysokości
130 zł. Propozycja ta została odrzucona przez WZZ „Sierpień '80”. 

OPEL: W dniu 10 marca przed bramą gliwickiego zakładu o godzi-
nach 13.00 i 14.10 przeprowadzone zostaną masówki informacyjne
w związku z trwającym sporem zbiorowym. 

Zarówno w Fiat Auto Poland, jak i w Oplu WZZ „Sierpień 80” jest w
sporach zbiorowych domagając się podwyżek płac oraz realizacji
innych postulatów dotyczących warunków pracy. Niezrealizowanie
naszych żądań prowadzić będzie do podjęcia w obu firmach akcji
protestacyjnych ze strajkiem włącznie. 



ZOZ Dębica

Chcą podwyżek i publicznego szpitala
Płace na skandalicznie ni-

skim poziomie panują w Ze-
spole Opieki Zdrowotnej w
podkarpackiej Dębicy. Pracow-
nicy działu higieny zarabiają
tam miesięcznie 800-1000 zł na
rękę, pielęgniarki 1500 zł. Pod-
wyżek nie było od ok. 5 lat. Ale
to ma się zmienić.

Komisja Zakładowa WZZ
„Sierpień 80” w ZOZ w Dębicy
wystosowała pismo z żądaniem
natychmiastowych podwyżek
płac. – Liczę, że pod dokumen-
tem tym podpiszą się pozostałe
organizacje związkowe
działające w naszym szpitalu –
mówi Tomasz Bałycz, przewod-
niczący zakładowego „Sierpnia
80”.

Przymiarki do podwyżek
były we wrześniu. Wówczas to
zarząd powiatu jako organ za-
rządzający chciał dać 75 zł, a
drugie tyle miało iść na pod-

wyżki z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Propozy-
cja ta została oddana do decyzji
pracownikom w drodze referen-
dum i naturalnie nie zyskała ak-
ceptacji. Powiat tłumaczy się, że
starą śpiewką – mianowicie: „złą
kondycją finansową szpitala”.

W spotkaniu z pracowni-
kami dębickiego ZOZ wzięli
udział 3 marca: Bogusław Ziętek
– przewodniczący struktur kra-
jowych „Sierpnia 80” i dr Zbig-
niew Zdónek – szef Zespołu ds.
zdrowia i ratownictwa medycz-
nego Związku. Doktor Zdónek
opowiedział o swoim pomyśle
wprowadzenia podatku lokal-
nego w kwocie 10 zł od każdego
mieszkańca, który przezna-
czony byłby całkowicie na szpi-
tal w danym mieście czy
powiecie. Pieniądze te byłyby
zdecydowanie bardziej efektow-
niejsze, niż podwyżka składki

zdrowotnej o 3 punkty procen-
towe (średnio ok. 100 zł na oby-
watela), którą planuje rząd.
Kwota 10 zł pobierana lokalnie i
z ukierunkowanym przeznacze-
niem na szpital nie zostałaby w
najmniejszym stopniu zżarta
przez biurokrację, jak to ma
miejsce z daninami centralnymi.

Propozycja przedstawiciela
WZZ „Sierpień 80” spotkała się
z zainteresowaniem przybyłych
na spotkanie radnych powiato-
wych, w tym z Komisji Zdrowia
Rady Powiatu Dębickiego. Będą
oni chcieli przyczynić się do
przeprowadzenia referendum
lokalnego w sprawie 10-złoto-
wego samoopodatkowania. Pie-
niądze te poprawią „złą
kondycję finansową szpitala”, co
wpłynie korzystnie i zostanie
zauważone zarówno przez
mieszkańców, pacjentów, jak i
pracowników.            Piotr Bojko

Wielkie sieci handlowe

W Polsce zbijają fortuny na wyzysku
Znana sieć dyskontów

spożywczych Biedronka kilka,
kilkanaście lat temu zasłynęła
niebywałym wyzyskiem pra-
cowników. Uporczywe łamanie
praw pracowniczych, a także
zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w bardzo wielu punktach,
w tym o czasie pracy i dopusz-
czalnych normach dźwigania
ciężaru było na porządku dzien-
nym.

Po medialnej burzy i szeregu
kontroli powołanych do tego in-
stytucji, sytuacja pracowników
poprawiła się. Zaczęto bardziej
liczyć się z prawem pracy, w tym
zapisami o czasie pracy pracow-
ników. Zatrudnionym dano elek-
tryczne wózki do transportu
asortymentu. Płace nieco pod-
niesiono do góry. Ale to oczywiś-
cie nie załatwia sprawy.
Biedronka ostatnio znów za-
częła wracać do swych starych
praktyk. Firma utrudnia
zakładanie związków zawodo-
wych.

Utuczeni finansowo
Biedronka nie ma najmniej-

szych podstaw do stwarzania
pracy za miskę ryżu i trzymania
nad pracownikami bata. Nie ma
ku temu żadnej podstawy, w
tym ekonomicznej. Biedronka
wygląda na kurę znoszącą złote
jajka. Jest pączkiem w maśle. By
się o tym przekonać, należy za-
poznać się z jej wynikami finan-
sowymi.

Biedronka to sieć handlowa
należąca do portugalskiej spółki
Jeronimo Martins. Firma w 2010

roku zarobiła 1,5 mld euro. For-
tuna rodziny Soares dos Santos,
do której należy większość Jero-
nimo Martins, zwiększyła się w
ub.r. aż o 63 procent, w dużej
mierze dzięki ekspansji w Pol-
sce.  Jak donoszą źródła, 60 proc.
dochodów Biedronki pochodzi z
polskiego rynku. Polskie dys-
konty, których jest ponad 1650,
osiągnęły w ub. r. 4,8 mld euro
obrotu.

Familii dos Santos powięk-
szanie niemałych i tak już pie-
niędzy w Polsce na
tyle się spodobało,
że mówi się iż sieć
Biedronka planuje
uruchomienie w
Polsce produkcji
przemysłowej w ra-
mach spółki joint
venture.

Wielka szkoda, że Je-
ronimo Martins nie dzieli
się krociowymi zyskami z pra-
c o w n i -
k a m i ,
k t ó r z y
je włas-
noręcz-
n i e
w y p r a c o -
wują! Bo nie jest tak, że warunki
płacy i pracy w Biedronce są
idealne. Do ideału im daleko. No,
ale próżno szukać w historii
przykładów wskazujących, że
jakaś firma dała coś sama z sie-
bie pracownikom (poza kopem
w wiadome miejsce...). Stąd za
zasadny należy uznać pogląd, że
pracownicy dyskontów, super- i
hipermarketów muszą się orga-

nizować w związki zawodowe i
występować o sprawiedliwy
udział w wypracowywanych
zyskach finansowych.

W kryzysie lepiej
Wcale „nie gorsze” jest pod

względem robienia kasy w Pol-
sce jest inna
znana sieć
h a n d -
lowa –
T e s c o .
O b r o t y

spółki Tesco Polska przekro-
czyły 9,3 mld złotych w roku fi-
nansowym 2009-2010. w
bieżącym roku finansowym bę-
dzie co najmniej tak dobrze.
Świadczy o tym fakt, iż cała
grupa Tesco w roku 2010 odno-
towała sprzedaż na poziomie
62,5 mld funtów. Jest to o 6,8
proc. więcej niż w roku
ubiegłym, w którym sprzedaż

wyniosła 59,4 mld funtów. Zysk
operacyjny wyniósł z kolei 3,5
mld funtów i jest najwyższy od
2001 roku. Ponadto wiadomo, iż
Tesco może wkrótce otworzyć w
Polsce ok. 100 nowych sklepów
różnej wielkości, wynika z wy-
powiedzi przedstawicieli spółki.

Tesco w Polsce zarabia kro-
cie, a mimo to każe pracowni-
kom zaciskać pasa. Zatrudnienie
w marketach sieci relatywnie
spada. Obcinane są całe etaty,
pracowników zatrudnia się na

pół lub trzy
czwarte etatu.
O b o w i ą z k i ,

które jeszcze
niedawno wy-
konywały dwie-

trzy osoby, teraz
musi zrobić jedna

osoba. Płace są na
niezmiennie niskim

poziomie.
Kasjerki codziennie dź-

w i g a j ą
k i l k a
ton to-
w a r u
p r z e z

k a s y
s k a n u j ą c

produkty w narzuconym zabój-
czym tempie 2 sekundy na jeden
produkt! Jest to ze wszech miar
bezprawne. Robi się z nich na
dodatek darmowe agitatorki,
każąc zbierać punkty w ramach
kart lojalnościowych Clubcard i
takowe karty zakładać. Wcale
nie lepiej jest na działach. Z po-
wodu małej ilości kasjerek, pra-
cownicy działów często

zmuszani są w ramach tzw. mul-
tiskillingu usiąść „na kasę” i ka-
sować klientów. W tym czasie
ich podstawowej roboty nikt nie
zrobi...

Będą kolejne akcje
Wolny Związek Zawodowy

„Sierpień 80” wraz z Polską Par-
tią Pracy-Sierpień 80 od kilku
miesięcy działają na rzecz po-
praw warunków pracy i płacy w
sklepach wielkopowierzchnio-
wych. Najpierw w grudniu
ubiegłego roku sprzeciwialiśmy
się zbyt długim godzinom
otwarcia sklepów w Wigilię i w
Sylwestra. Teraz kontynuujemy
podobne działania. W tym celu
m.in. w Opolu i Krakowie odbyły
się już akcje informacyjne skie-
rowane do klientów marketów z
apelem przewodnim: najpierw
spokojnie spakuj zakupy, na-
stępnie za nie zapłać. W ten spo-
sób dasz kasjerce kilka chwil
wytchnienia i uwolnisz ją od
nienormalnych norm tempa
skanowania. To też jest człowiek
i warto o tym pamiętać stojąc po
drugiej stronie kasy.

Kampania swym zasięgiem
ma objąć cały kraj. Wkrótce
akcje będą przeprowadzane w
różnych miastach. Nie po-
zwólmy wielkim sieciom hand-
lowym dorabiać się w Polsce na
wyzysku pracowników. Te pie-
niądze nie są tu inwestowane w
pracowników, a wyprowadzane
poza granice. Warto mieć to na
uwadze.                    

Patryk Kosela

Michał Tomaszek



Oby resort zajął się tymi nieprawidłowościami
Rozmowa z Bogusławem Ziętkiem, przewodniczącym WZZ „Sierpień 80”

Odbył Pan drugiego marca spot-
kanie w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Czego ono dotyczyło? 

– Swego czasu jako Związek wy-
stąpiliśmy do ministra spraw
wewnętrznych z pismem. I dru-
giego marca odbyło się spotka-
nie. Rozmawiałem w MSWiA
między innymi o problemie
węgla ginącego ze zwałów. Po-
stulowałem o inicjatywę
MSWiA, by powołana została
niezależna komisja, która do-
kona pomiaru zwałów na kopal-
niach, co do których zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że
mają braki węgla na zwałach. A
więc chodzi o kopalnie „Ha-
lemba-Wirek”, „Brzeszcze”,
„Piast”. 
Drugą omawianą kwestią była
sprzedaż przez Kompanię Węg-
lową kopalni „Silesia”. Ponadto
był omawiany temat dotyczący
bezpieczeństwa pracy w kopal-

niach. Dotyczy to szczególnie
Kompanii Węglowej, którą
oskarżam, że ryzykuje zdro-
wiem i życiem górników przyj-
mując w Planie Techniczno-
Ekonomicznym na 2011 rok
stany zatrudnienia poniżej abso-
lutnego minimum wymaganego
przez przepisy prawa górni-
czego oraz wymaganego przez
nałożone kopalniom Kompanii
zadania produkcyjne. 

Po czym Pan wnioskuje, że to za-
trudnienie jest zbyt niskie? 
- Przedstawiłem w tym zakresie
dokumenty pokazujące manipu-
lacje Kompanii Węglowej, gdyż
na przestrzeni niespełna dwóch
tygodni zarząd Kompanii przed-
stawił stronie społecznej różne
dokumenty. 

W pierwszym z tych dokumen-
tów z 2 marca br. w każdej z
dwóch kopalń: „Knurów-
Szczygłowice” i „Sośnica-Mako-
szowy” brakowało ponad 600
górników, natomiast z informa-
cji ostatniej z 16 marca wynika,
że już na żadnej z tych kopalń
nie brakuje górników. A wręcz,
że na kopalni „Sośnica-Mako-
szowy” pracuje ich zbyt wielu.
Ot, taka cudowna zmiana
(śmiech). 

Dlaczego poszedł Pan z tym aku-
rat do MSWiA? 
- Przyznam, że nie bardzo wie-
rzę w skuteczność nadzoru nad
górnictwem sprawowanego
przez wiceminister gospodarki
Joannę Strzelec-Łobodzińską.
Skoro podczas ostatnich obrad

Zespołu Trójstronnego do
spraw Bezpieczeństwa Socjal-
nego Górników pani wiceminis-
ter wydaje polecenie podania
ceny sprzedaży kopalni „Silesia”,
a wiceprezes Kompanii Węglo-
wej odmawia, to oznacza, że
władztwo wiceminister Strze-
lec-Łobodzińskiej jest żadne. 
Stąd moja decyzja o potrzebie
rozmów w MSWiA na temat za-
grożeń i nieprawidłowości wy-
stępujących w branży górniczej.
Uważam, że wszystkie omó-
wione kwestie potraktowano
poważnie. Mam nadzieję, że te
rozmowy przełożą się na kon-
kretne działania. 

Rozmawiał 
Jerzy Dudała

www.gornictwo.wnp.pl

Prawo Zagórowskiego - prawem Kalego

Prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, Jarosław Zagórowski
doskonale wie, że kopalnie przy
zbyt niskim zatrudnieniu górni-
ków stają się bombą zegarową.
Po prostu zamiast np. czterech
górników zatrudnia się raptem
dwóch albo jednego, co bezpoś-
rednio zagraża zdrowi i życiu tej
załogi. Zagórowski wymyślił oto,
że związki zawodowe podnoszą
głos w sprawie zatrudnienia no-
wych pracowników, bo chcą ich
zapisać do związku i on nie bę-
dzie rekrutował nowych człon-
ków organizacji związkowych.
Nie przejmuje go nawet fakt, iż
w JSW mamy najwięcej wypad-
ków śmiertelnych w tym roku
od lat. Walka ze związkami za-
wodowymi przesłania zdrowy
rozsądek i troskę o życie górni-
ków.

„Stary” szkodzi młodym
Kolejnym jakże „genialnym”

pomysłem prezesa Zagórow-
skiego jest sposób zatrudniania
absolwentów szkół górniczych.
Spośród wszystkich spółek węg-
lowych, tylko w JSW
ubiegłoroczni absolwenci nie
zostali jeszcze zatrudnieni.
Piętrzą się trudności, jakie wy-
myślił im „półgóral” Jarosław
Zagórowski.

Najpierw nakazał, by bada-
nia psychologiczne były tak

trudne do przejścia, żeby około
połowa absolwentów ich nie
przeszła w ogóle. Dziwne w tym
jest to, że jak byli jeszcze
uczniami to praktyki zawodowe
odbywali na dole kopalń i wtedy
byli zdolni do zjazdów. I oto
nagle po ukończeniu szkoły już
się nie nadają... Oczywiście,
prace podczas praktyk, które
przynoszą wymierne korzyści
dla spółki uczniowie wykonują
za posiłek profilaktyczny, który
otrzymują po wyjeździe z dołu
kopalni. Cóż, zawsze to lepiej niż
w Chinach, gdzie wielu pracuje
za miskę ryżu. Mało tego, te
same badania w Kompani Węg-
lowej ci sami młodzi ludzie
przechodzą bez problemów i są
tam zatrudniani.

To nie wszystkie pomysły
„Starego”. Następnym jest sam
sposób zatrudnienia tych, któ-
rzy mieli szczęście i zdołali prze-
jść badania. Nagle okazuje się, że
ich nauka i międzynarodowe
certyfikaty potwierdzające ich
kwalifikacje górnika są mało is-
totne i mało ważne. Zatrudnia
się ich jako niewykwalifikowa-
nych pracowników, tak samo jak
byłego piekarza czy stolarza,
mimo że są zawodowymi górni-
kami! Muszą godzić się na za-
trudnienie na najniższej grupie
zaszeregowania. Argument jest
tylko jeden: bo nie można zgod-

nie z przepisami dla ich zdrowia
zatrudniać ich do 21. roku życia
w warunkach szkodliwych. Za-
górowski tylko za to ich karze
karą w postaci najniższej grupa
zaszeregowania. Każdy inny
pracownik, który znajdzie za-
trudnienie w JSW i posiada kwa-
lifikacje górnika zatrudniany
jest jako górnik, dostaje odpo-
wiednią grupę. Związki zawo-
dowe, które starają się zwalczać
tą patologię i zgłaszają fakt nie-
równego traktowania w zatrud-
nieniu, prezes oskarża o to, że
sprawę nagłaśniają bo chcą,
żeby zatrudniani absolwenci za-
pisywali się do związków...

Bon do Tesco, a nie premię
Ostatnio Jarosław Zagórow-

ski dostał ponad 50 tys. zł  pre-
mii za 2009 r., który był rokiem,
gdzie Jastrzębska Spółka Węg-
lowa zanotowała wielomilio-
nowe straty, m.in. za opcje
walutowe, które w imieniu JSW
podpisywał z bankami sam pre-
zes Zagórowski. Kryzys w JSW
oczywiście przeniósł na pracow-
ników wprowadzając wolne
piątki i zmniejszając wynagro-
dzenia pracowników zaoszczę-
dził na górniczych wypłatach
100 mln zł. Jak twierdził prezes,
to była pożyczka, jaką zaciągnął
od pracowników na czas kry-
zysu.

W 2010 r. spłacał tą
pożyczkę zatrudniając pracow-
ników w piątki. To tak, jakby Ko-
walski od Zawadzkiego pożyczył
pieniądze, potem zatrudnił go, i
płacąc wypłatę za wykonaną
pracę powiedział, że oddaje
dług, bo mu płaci pensję. Trzeba
przyznać, że przy takich po-
mysłach, jakie ma Zagórowski to
nawet Balcerowicz jest cienki.

Teraz związki zawodowe weszły
w spór zbiorowy o wzrost wy-
nagrodzeń w roku bieżącym, na
co Zagórowski powiedział że nie
rozumie o co tyle krzyku, skoro
górnicy dobrze zarabiali w 2010
r., bo pozwolił im pracować w
soboty...

Na koniec najlepszy pomysł
Jarosława Zagórowskiego: spry-
watyzowanie JSW. Po co ta pry-
watyzacja? – wszyscy zadają
sobie pytanie. „Prezes Jarosław”
wie po co. Bo przecież nie po to,
żeby górnikom pracowało się
bezpieczniej czy lepiej zarabiali.
Fakty pokazują, że już dzisiaj
JSW wypracowuje taki zysk,
który wystarczy na inwestycje i
jeszcze zostanie. Więc po co ta
prywatyzacja? – można powtó-
rzyć pytanie. Może warto zadać
inne pytanie, a mianowicie: ile
prezes dostanie za prywatyza-
cję? Bo górnik z którejś z kopalń
JSW, który nie ma uprawnień do
bezpłatnych akcji nie dostanie
ani grosza. Zaś szczęśliwcy, któ-
rym akcje przysługują nagle do-
wiedzą się, że te akcje niewiele
są warte.

Zagórowski ma odpowiedź:
jak będziemy na giełdzie, to
banki będą na nas lepiej patrzeć.
A może chodzi też i o to, że pre-
zes nie będzie płacony zgodnie z
ustawą kominową, a i premia za
prywatyzację wpadnie. Niektó-
rzy mówią, że to i 2 procent
może być (to jakieś 7 mln zł). Jak
widać, warto...

Na dzień dzisiejszy nie ma
zgody strony społecznej na pry-
watyzację, bo nie ma Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy,
ani innego porozumienie zabez-
pieczającego prawa górników.
Nie ma również gwarancji że 51
proc. akcji zostanie w rękach

Skarbu Państwa. Przykładem
tego, co się dzieje po prywatyza-
cji jest lubelska Bogdanka. Przed
prywatyzacją pracujący w niej
górnicy nie mieli problemów z
podwyżkami, wypłatą nagród z
zysków, a teraz musieli wystąpić
o swoje wszczynając spór zbio-
rowy.

Płacze o płace
W sporze o płace Zagórow-

ski wymyślił, że będzie ze stroną
społeczną rozmawiał o płacach,
ale nie o związkowym żądaniu,
a tylko o jego propozycji. Propo-
zycji całkowicie innego nowego
systemu wynagradzania, w któ-
rym – jak mówi – są tylko trzy
składniki: płaca zasadnicza,
Karta Górnika i premia.

Premie w rzeczywistości
mają być trzy, w tym motywa-
cyjna i za wyniki. Rezultat jest
taki, że jeśli będzie chciał to da
zarobić górnikom, a jeśli nie, to
górnicy będą mieli nawet do 30
proc. mniej zarobku, niż dotych-
czas! Poza tym, nie ma być ta-
kich dodatków jak: szkodliwe
(jak nie ma szkodliwego, to i
pracy w warunkach, gdzie są
szychty 1,8), dodatku przodo-
wego, dodatku sanitariusza, do-
datku ratowniczego, za noszenie
materiałów wybuchowych dla
strzałowych itp., wszystko ma
regulować stawka osobistego
zaszeregowania jako płaca za-
sadnicza.

Jeden spór zbiorowy już jed-
nak wygraliśmy i wszyscy gór-
nicy ze wszystkich kopalń
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
mają od tego roku 8 ton węgla.
Jak widać, twarda walka przy-
nosi efekty.

Autor jest pełnomocnikiem
WZZ „Sierpień 80” w JSW S.A.

Wszyscy znają tzw. „prawo Kalego” czyli jak Kali
ukraść krowę to dobrze, ale jak Kalemu ukraść
krowę to źle. Prezes JSW, Jarosław Zagórowski
wymyślił nowe prawo - „prawo Zagórowskiego”.
Właściwie to nawet wymyślił już cały kodeks
swoich praw.

KRZYSZTOF ŁABĄDŹ



W górnictwie wrze

W katowickiej demonstracji
ma wziąć udział 5 tysięcy górni-
ków ze wszystkich trzech spółek
węglowych. Organizatorami
akcji są wiodące związki zawo-
dowe: NSZZ „Solidarność”,
ZZGwP, PZZ „Kadra” i oczywiście
WZZ „Sierpień 80”. Górnicy naj-
pierw zgromadzą się pod siedzi-
bami Kompanii Węglowej i
Katowickiego Holdingu Węglo-
wego, a stamtąd przejdą pod
Urząd Wojewódzki.

Powodem zorganizowania
demonstracji jest sytuacja pol-
skiego górnictwa węgla kamien-
nego (choć atmosfera strajkowa
panuje także w kopalniach na-
leżących do KGHM Polska
Miedź). Branżę trapi brak odpo-
wiedniego nadzoru nad
spółkami węglowymi. Od mie-
sięcy targają nimi afery. Proble-
mem jest również dramatycznie
niska skala zatrudnienia, co
przekłada się na obniżenie bez-
pieczeństwa pracy górników.
Ale reprezentanci górników po
raz kolejny sprzeciwią się też
prywatyzacji górnictwa. Rząd
PO-PSL chce tę prywatyzację
przeprowadzić na siłę tylko po
to, by załatać dziurę w budżecie,
nie licząc się zupełnie z intere-
sem społecznym.

– Jako największe organiza-
cje związkowe nie możemy się
biernie przypatrywać temu, co
się dzieje – mówił Dominik Ko-
lorz, szef górniczej „Solidar-
ności”. – Mamy pewność, że
formuła rozmów z tym rządem i
tymi pracodawcami zaczyna się
wyczerpywać.

Spotkania i rozmowy
8 marca górniczy

związkowcy ustalą kalendarz
kolejnych działań. Liderzy tych
związków mają już za sobą kon-
ferencję prasową pokazującą
jedność strony społecznej. Kon-
ferencja ta odbyła się 28 lutego.
Wzięli w niej udział Dominik Ko-
lorz („Solidarność”), Dariusz
Trzcionka („Kadra), Andrzej
Chwiluk (ZZG) i Bogusław Zię-
tek („Sierpień 80”).

Przewodniczący Ziętek
mówił między innymi o bardzo

trudnej sytuacji Katowickiego
Holdingu Węglowego. Zazna-
czył, że Holding już od lat jest w
fatalnej sytuacji i nie wykonuje
założeń produkcyjnych. Wskazał
też, że lata nieudolnych za-
rządów i zaniedbań chce się ra-
tować sięgając do kieszeni
górników. 

– Bez konsultacji ze stroną
społeczną wprowadzono w
KHW nowe zasady premiowa-
nia, przez co górnicy będą zara-
biać mniej niż w roku 2010. 10
marca dojdzie do kolejnych nie-
pokojów społecznych w KHW –
mówił Bogusław Ziętek. I wska-
zał, że powodem tego będzie
m.in. poziom wypłat. – Skanda-
lem jest też to, że do dziś nie
wyłoniono wiceprezesa KHW
do spraw produkcji, choć wydo-
bycie w Holdingu leży. A brak
wiceprezesa do spraw produkcji
tylko pogłębia ten stan rzeczy. 

Przewodniczący „Sierpnia
80” poruszył też temat drastycz-
nie niskiego poziomi zatrudnie-
nia na dole kopalń: – Z danych
wynika, że w Kompanii Węglo-
wej brakuje tysiąc trzystu górni-
ków. Potwierdzają to
dokumenty sporządzone przez
dyrektorów kopalń Kompanii.

Jak już pisaliśmy, górnicze
związki wystąpiły do wszyst-
kich klubów parlamentarnych z

prośbą o spotkanie celem roz-
mów o branży. Na związkowy
postulat rozpoczęcia debaty na
temat sytuacji w górnictwie od-
powiedziały kluby PiS, SLD i
PJN. Zaproszenie do rozmów
zostało grubiańsko zbagatelizo-
wane przez rządzące partie – PO
i PSL.

Spotkanie z posłami Prawa i
Sprawiedliwości odbyło się 2
marca. Nie wykluczone, że gór-
nicze postulaty w sprawie
zmian legislacyjnych w ustawie
o funkcjonowaniu górnictwa
węgla mogą stać się szeroką ini-
cjatywą poselską.

Centrale związkowe sprzeci-
wiają się też wykreśleniu z pro-
jektu nowelizacji Prawa
geologicznego i górniczego za-
pisu o tym, że podziemne wyro-

biska i urządzenia nie są
budowlami w rozumieniu
prawa budowlanego. Ta zmiana
może doprowadzić do upadłości
branży, bo będzie oznaczała ko-
nieczność wypłaty samorządom
miliardowych podatków od tych
wyrobisk i urządzeń.

Szwindle wypłyną
Prywatny akt oskarżenia

złożyła już w sądzie największa
w Unii Europejskiej spółka gór-
nicza, Kompania Węglowa S.A.
przeciwko czołowym dzia-
łaczom Wolnego Związku Zawo-
dowego „Sierpień 80”. Pozew
objął Bogusława Ziętka – prze-
wodniczącego Komisji Krajowej
związku oraz Marcelego Muraw-
skiego – szefa struktur w Ko-
palni Węgla Kamiennego
„Halemba-Wirek”. 

Sprawa ma związek z wypo-
wiedziami związkowców na
konferencji prasowej 2 lutego br.
w Katowicach. Komentowali oni
najnowsze afery targające pol-

skim górnictwem, w tym
głównie zniknięcie ogromnej
ilości ton węgla z kopalni „Ha-
lemba-Wirek”. Przekonywali, że
niedobór węgla na zwałach ko-
palni wynikał z tego, że był on
stamtąd w sposób zorganizo-
wany i na wielką skalę kra-
dziony. Ziętek mówił wówczas,
że polskim górnictwem rządzi
mafia, a o przekrętach wiedzą
przedstawiciele zarządów
spółek węglowych.

Przewodniczący „Sierpnia
80” cieszy się, że sprawa trafiła
na drogę sądową, ponieważ –
jak mówi – będzie to doskonała
okazja, by kolejne szwindle uj-
rzały światło dzienne. Jak się bo-
wiem okazuje, kradzieże węgla
z kopalnianych zwałów dotyczą
co najmniej kilku kopalń. WZZ

„Sierpień 80” zamierza domagać
się sprawdzenia zwałów m.in.
kopalni „Brzeszcze” oraz „Piast” 

– Będziemy wnioskować o
niezależne kontrole polegające
na pomiarze zawartości zwałów
na kopalniach, co do których
mamy podejrzenia graniczące z
pewnością, że dochodzi tam do
kradzieży – zapowiedział Bo-
gusław Ziętek. Zaznaczył, że nie
chodzi tylko o prostą fizyczną
kradzież surowca, ale też o np.
sprzedaż węgla wysokoenerge-
tycznego po cenach gorszych ga-
tunków. – W tej sprawie
potrzebne jest powołanie jakie-
goś zespołu, który będzie wy-
kraczał poza obszary KW, bo
znowu okaże się, że to są błędy
statystyczne – ironizował lider
Związku. Wyjaśnienia Kompanii
dotyczące Halemby nazwał z
kolei „kompletnie irracjonal-
nymi”, ponieważ –  jeżeli byłyby
prawdziwe, oznaczałyby, że KW
„kompletnie nie kontroluje” pro-
dukcji w swoich zakładach. 

– Jeżeli zarząd KW uważa, że
związek w tej sprawie pomawia
zarząd, to nic prostszego jak wy-
jawić opinii publicznej, za jaką
cenę została sprzedana „Silesia”
i ile przy okazji tej sprzedaży
sprzedano zwałów. Dlaczego,
mimo że ponad miesiąc temu
złożyliśmy pismo do dyrekcji
kopalni Brzeszcze w sprawie
wyjaśnienia ilości zwałów, jakie
posiadała kopalnia „Silesia”, do
dziś nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi? – pyta Ziętek. 

Związkowiec mówi też, że
kierowana przez niego organi-
zacja w sprawie kopalnianych
zwałów kompletują informacje,
którymi będą chcieli zaintereso-
wać organ właścicielski Kompa-
nii Węglowej, czyli resort
gospodarki, a także „odpowied-
nie służby i instytucje”. – To jest
rzecz, która dzieje się od jakie-
goś czasu, dość długo ją obser-
wujemy i skrupulatnie zbieramy
materiały – dodaje. 

„Nie” dla prywatyzacji
Górnicze związki zawodowe

mają także za sobą spotkanie z
odpowiedzialną za górnictwo
wiceminister gospodarki, Jo-
lantą Strzelec-Łobodzińską.
Głównym tematem była plano-
wana przez rząd prywatyzacja
górnictwa, w tym głównie Jast-
rzębskiej Spółki Węglowej.

W ustawie o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego
związkowcy chcą dwóch popra-
wek. Pierwsza miałaby zagwa-
rantować, że kontrolę na
Walnym Zgromadzeniu Akcjo-
nariuszy spółek węglowych
przy ich prywatyzacji zachowa
państwo. Druga zaś ma zapew-
nić, że środki z giełdy trafią do
spółki na inwestycje.  W Strate-
gii dla górnictwa związkowcy
chcą, by w spółkach węglowych
podpisane zostały zakładowe
zbiorowe układy pracy albo po-
rozumienia dające załogom
spółek węglowych gwarancje
płacy i 10-letnie gwarancje za-
trudnienia.

Bez powyższych warunków,
zgody strony społecznej na pry-
watyzację JSW nie będzie. – Pry-
watyzacja JSW? Póki co, po
naszym trupie – zastrzega Bo-
gusław Ziętek. Według WZZ
„Sierpień 80” prywatyzacja sek-
tora ma na celu tylko i wyłącznie
załatanie dziury budżetowej -
Jeżeli rządowi brakuje pienię-
dzy, to niech ministrowie sprze-
dają własne nerki, a nie spółkę
węglową, która przynosi
wpływy do budżetu – radzi szef
Związku.

Plany prywatyzacji branży wydobywczej, spot-
kania z posłami i ministrami, planowanie pro-
testów – te tematy dominowały ostatnio w
górnictwie. W dalszym ciągu będzie o czym
mówić, a to za sprawą akcji protestacyjnych.
Pierwsza, wielotysięczna demonstracja odbę-
dzie się w Katowicach.

PATRYK KOSELA



Chorujesz, 
nie urlopujesz

KOMENTARZ 
TYGODNIA

Bardzo nudzić musi się całej
armii biurokratów zatrudnio-
nych w Komisji Europejskiej. I
to najpewniej z nudów wymyś-
lają coraz to bardziej kretyńskie
pomysły przekształcane zaraz
w poważne propozycje usilnie
narzucane państwom człon-
kowskim Unii Europejskiej.

Oto bowiem ostatnio wy-
myślono, że fajnie byłoby wpro-
wadzić dyrektywę ograni-
czającą urlopy pracownikom,
którzy długo przebywali na
zwolnieniach lekarskich. Pra-
cownicy, którzy przebywają na
zwolnieniach przez wiele mie-
sięcy traciliby automatycznie
prawo do przynajmniej połowy
urlopu. Urzędasy uważają naj-
wyraźniej, że chorujący leżąc w
domu z 40 stopniami gorączki
lub w szpitalu połamany, w naj-
lepsze sobie wypoczywa. No,
bo... przecież nic nie wyrobi, a
leży. To, że mu pielęgniarka po-
daje kaczkę lub basen, to prawie
tak, jakby leżał na plaży pod
palmami i popijał chłodne
drinki. Przecież różnicy w ogóle
nie widać!

Można się domyślać, że Bru-
kseli ogłoszono konkurs na naj-
bardziej debilny pomysł, bo
ktoś zaproponował, by dyrek-
tywa objęła także kobiet prze-
bywających na zwolnieniach
lekarskich z powodu – uwaga! –
ciąży. Konwulsje żołądkowe, złe
samopoczucie, bóle kręgosłupa
i męczący poród – to zdaniem
eurobiurokratów stan zbliżony
do pobytu w SPA.

Jak na razie do projektu dy-
rektywy KE bardzo ostrożnie
podchodzą przedstawiciele pol-
skich organizacji skupiających
pracodawców. – Nasze stanowi-
sko w tej sprawie jest ostrożne
i wymaga uzgodnienia z partne-
rami społecznymi w drodze dia-
logu. Polskie prawo przewiduje
już skrócenie czasu urlopu w
pewnych sytuacjach – mówi
mecenas Monika Gładoch, eks-
pert Pracodawców RP.

Pomysły Komisji Europej-
skiej są nie tylko nienormalne,
ale i niebezpieczne dla zdoby-
czy pracowniczych. W innej dy-
rektywie Komisja chce
nowelizacji przepisów o czasie
pracy i wydłużenia tygodnio-
wego czasu pracy z 40 do 48 go-
dzin! Są i pomysły wydłużenia
czasu pracy jednego pracow-
nika aż do 65 godzin tygod-
niowo.

Miejmy tylko nadzieję, że
wymysły biurokratów pozo-
staną jedynie w sferze wy-
mysłów.                                         PK

KWK „Sośnica-Makoszowy” w poważnych tarapatach

Górniku z Paniówki, 
nie dobijaj kopalni!

W 2011 roku na nowo
odżywają trwające szereg lat
nieporozumienia na linii gmina
Gierałtowice – Kopalnia Węgla
Kamiennego „Sośnica-Mako-
szowy”. Do końca sporów droga
daleka, a im dalej do zgody, tym
bliżej... tyle, że do końca istnie-
nia kopalni.

Stare, ale jare
Sprawa dotyczy zobowiąza-

nia kopalni „Sośnica-Mako-
szowy” do budowy prze-
pompowni, by woda z potoku
Paniówka nie zagrażała miesz-
kańcom sołectwa o tej samej na-
zwie. Kopalnia od dłuższego
czasu ma w tym celu zgroma-
dzone wszelkie niezbędne
zgody i pieniądze. Robota
byłaby już dawno wykonana,
lecz zawiniła firma wynajęta do
prac. Kopalnia musiała zatem
rozpisać nowy przetarg. Otwar-
cie kopert ofertowych nastąpi
15 marca.

Ale w Paniówce nie chcą
dłużej czekać. I grożą kopalni
negatywną opinią dla eksploata-
cji bardzo ważnej ściany o nu-
merze h50 w pokładzie 405/1
(Ruch „Makoszowy”) przebie-
gającej pod terenami miejsco-
wości. Groźby te są prawdziwe i
bardzo niebezpieczne. Brak
zgody władzy lokalnej, woje-
wody śląskiego i urzędu górni-
czego doprowadzi do tego, że
„Sośnica-Makoszowy” pozba-
wiona zostanie połowy wydoby-
cia, co w prostej linii
doprowadzi do zamknięcia tego
zakładu z przyczyn ekonomicz-
nych, a w najlepszym przypadku
do drastycznej restrukturyzacji
zatrudnienia! Już raz w styczniu
Rada Sołectwa Paniówka opo-
wiedziała się w głosowaniu
przeciwko zgodzie na eksploata-
cję ściany h50. Skutkuje to za-
grożeniem niewydobycia
średnio ok. 70 tys. ton węgla na
miesiąc. Sprawa jest zatem bar-
dzo poważna.

3 marca dyrektor techniczny
kopalni, przedstawiciel Centrum
Wydobywczego „Zachód” oraz
reprezentanci działającego w
KWK „Sośnica-Makoszowy”
WZZ „Sierpień 80” odbyli spot-
kanie z Radą Sołecką. Dyrektor
tech. Krzysztof Kiełbiowski
przedstawił swoje argumenty i
dokładny plan robót przy prze-
pompowni. Obiecał m.in., że jak
one nie ruszą, to on sam  za-
trzyma tą ścianę.

Ale i w Paniówce mają swoje
argumenty. Podczas spotkania
podtrzymano decyzję ze stycz-
nia. Jedyne ustępstwo jest takie,
że sprawa zgody na działanie
ściany zostanie raz jeszcze pod-
dana osądowi całej lokalnej
społeczności Paniówki. Głoso-
wanie odbędzie się w okolicach
połowy marca.

Apel do górników
– Apeluję do pracowników

kopalni „Śośnica-Makoszowy”
mieszkających w Paniówkach o
głosowanie za zgodą na eksploa-
tację ściany h50. Brak tej zgody
to praktycznie koniec istnienia
naszej kopalni! – apeluje
Zdzisław Bredlak, przewod-
niczący kopalnianego „Sierpnia

80”. – Prośba też do pozostałej
załogi, by wpłynęła za pomocą
rzeczowych argumentów na
tych 100 pracowników z Pa-
niówki. Powiedzcie im proszę,
że głosując „za” ścianą, zagłosują
za gwarancją pracy na kopalni i
za gwarancją swych pensji po-
trzebnej do utrzymania siebie i
swoich rodzin – wskazuje

związkowiec.
Przedstawiciele załogi ko-

palni problem poruszyli także
podczas zorganizowanych 8
marca masówek informacyj-
nych. Nie ma bowiem żadnego
wytłumaczenia i uzasadnienia
dla głosowania górników z Pa-
niówki przeciwko pracy ściany
h50. Takie głosowanie to głoso-

wanie za stratą pewnej roboty.
To godzenie we własne interesy,
strzelenie samemu sobie w ko-
lano!

Trzeba uwierzyć zapewnie-
niom dyrekcji KWK „Sośnica-
Makoszowy”, w tym przed-
stawianym przez nią dokumen-
tom, że przepompownia
wkrótce stanie, a potok zostanie
uregulowany tak, by woda wię-
cej nikomu nie zagrażała.

Rozsądne warunki
Kopalnia po przeprowadze-

niu szczegółowych analiz, za-
proponowała i przedstawiła na
piśmie władzom gminy porozu-
mienie zakładające, że urucho-
mienie i eksploatacja ściany h50
w pokładzie 405/1 jest możliwe
pod warunkiem równoczesnej
realizacji projektu „Regulacja
potoku Paniówka z budową po-
wierzchni retencyjnej, przepom-
powni zastawki oraz
rurociągów tłocznych w gminie
Gierałtowice”. Wszystko dzia-
łoby się wedle ustalonego szcze-
gółowego harmonogramu
realizacji zadań z podaniem ter-
minów realizacji poszczegól-
nych zadań. Zakończenie zaś
inwestycji nastąpiłoby w okre-
sie 12 miesięcy od dnia przeka-
zania placu budowy. Kopalnia
ponadto zobowiązana by była
do wykonywania co najmniej
raz w miesiącu pomiarów niwe-
lacyjnych dla określenia wiel-
kości oraz zasięgu wpływów
eksploatacji ściany h50. Co mie-
siąc „Sośnica-Makoszowy” infor-
mowałaby wójta o postępie
ściany, realizacji robót hydro-
technicznych oraz wielkości
osiadań. Niedotrzymanie po-
wyższych ustaleń ze strony ko-
palni, skutkowałoby bez-
zwłocznym zatrzymaniem biegu
ściany z jednoczesną jej izolacją.
Kontrolę postępu ściany prowa-
dziliby inspektorzy Okręgowego
Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Przyznać trzeba, że są to wa-
runki do zaakceptowania przez
władze samorządowe i miesz-
kańców. Znacznie lepszy to sce-
nariusz, niż widmo likwidacji
kopalni i skoku bezrobocia na
tym terenie. Chyba nie ma już
żadnych wątpliwości, że pra-
cownicy kopalni „Sośnica-Mako-
szowy” mieszkający w
Paniówkach powinni głosować
za eksploatacją ściany h50.

Patryk Kosela



MPK w Wałbrzychu

Związkowiec zwolniony niesłusznie
Decyzją Sądu Okręgowego w Świd-

nicy z 28 lutego Józef Siemieniako, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej WZZ
„Sierpień 80” w MPK w Wałbrzychu
wróci do pracy. Proces sądowy wykazał,
że pracodawca rozwiązał stosunek pracy
z kierowcą autobusu i jednocześnie
przedstawicielem organizacji związko-
wej bezprawnie. Mężczyzna bez zatrud-
nienia był 8,5 miesiąca.

- Zwolniono mnie, ponieważ jako
związkowiec i członek Rady Nadzorczej
spółki patrzyłem krytycznie na działania
prezesa i reszty zarządu. Mówiłem
głośno o narażaniu przedsiębiorstwa na
poważne straty finansowe - wskazuje po-
wody wyrzucenia z pracy Siemieniako.

Kierowca autobusu za kółko wrócił

już 3 marca. Dostał także trzy pensje ty-
tułem odszkodowania za bezprawne po-
zbawienie go pracy. Józef Siemieniako
nie wykluczył walki o wypłatę całości na-
leżnego mu wynagrodzenia za pracę w
okresie, gdy były jej pozbawiony i za
uznanie tego okresu za okres składkowy
liczący się na poczet przyszłej emerytury.
Jak wyliczył, blisko 9 miesięcy bezpraw-
nego zwolnienia kosztować go może
nawet 30 zł mniej miesięcznie w świad-
czeniach emerytalnych.

Przypomnijmy, że wszystkie związki
zawodowe działające w wałbrzyskim
Miejskim Przedsiębiorstwie Komunika-
cyjnym, w tym „Sierpień 80” domagają
się odwołania prezesa spółki.

PK

Polecamy pobyty rekreacyjne

KARWIA 30.04.-09.05.2011             CENA                  680,00

POBIEROWO 22.06-08.07.2011               CENA               1.250,00

POBIEROWO 13.08-29.08.2011               CENA               1.230,00

ROWY 28.07-13.08.2011                CENA               1.250,00

BUGARIA 27.08-07.09.2011                CENA               1.000,00

TURCJA 29.09-08.10.2011                CENA               2.420,00

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 032-776-95-39.

W obronie miejsc pracy i urzędów pocztowych

Protesty pocztowców
Poczta Polska zapowiedziała pod ko-

niec lutego plan przewidujący restruktu-
ryzację i zamknięcie części placówek.
Zwolnionych ma być około 5 tys. osób, a
pozostałym 90 tysiącom pracownikom
zmienione zostaną warunki pracy i płacy.

W zamierzeniu poczty, sieć nowych
agencji - nazywanych od określenia
Agencja Pocztowa Nowego Typu skró-
tem APENT - ma pomóc w zagęszczeniu
sieci Poczty Polskiej w dużych miastach.
Poczta chce uruchamiać punkty tego
typu m.in. w supermarketach oraz na
stacjach benzynowych. Agencje mają
mieć też w stosunku do urzędów poczto-
wych przedłużone godziny pracy - tam
gdzie to możliwe, np. na stacjach benzy-
nowych, mogą działać całodobowo.

Związkowcy zapowiedzieli pikiety
protestacyjne. Pierwsza odbyła się 2
marca przed Urzędem Wojewódzkim w
Poznaniu (gdzie zaplanowanych jest 19
przekształceń). Blisko 300 osób przeszło

z przed budynku oddziału rejonowego
poczty pod Urząd Wojewódzki w Pozna-
niu protestując przeciwko planowanym
zwolnieniom grupowym oraz likwidacji
części urzędów pocztowych.

Pikietujący pocztowcy z województw
wielkopolskiego i lubuskiego przekazali
wicewojewodzie pismo adresowane do
premiera Donalda Tuska. „Zarząd po-
przez decyzje o likwidacji urzędów po-
cztowych oraz zwalniania tysięcy
pracowników eksploatacji prowadzi
nasze przedsiębiorstwo na skraj niewy-
dolności funkcjonowania oraz w bardzo
znaczący sposób oddala Pocztę Polską
S.A. od społeczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej” - napisali we wspólnym doku-
mencie przedstawiciele pocztowych
związków zawodowych.

Pod petycją podpisało się łącznie
ponad 50 tysięcy osób. Podobna akcja
ma odbyć się 16 marca w Warszawie.

Szymon Martys

FagorMastercook

Walka o podwyżki trwa
Odbyły się już dwie tury rozmów z

mediatorem w ramach sporu zbioro-
wego związków zawodowych z fabryką
FagorMastercook we Wrocławiu. W po-
niedziałek 1 marca i następnie w środę.
Mediatorem jest Michał Kuszyk, wyzna-
czony z listy Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

Na pierwszej turze rozmów mediator
rozmawiał osobno ze stroną związkową,
a później osobno ze stroną pracodawcy.
Rozmowa z nami była bardzo rzeczowa.
Uzasadniliśmy po kolei nasze żądania
oraz opowiedzieliśmy historię, jak do-
szło do tego sporu. Mediator miał szereg
szczegółowych pytań. Dotyczyły one tak
Funduszu Płac, jak i modelu zarządzania
przez kompetencję czy Zakładowego
Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Mediator Kuszyk sprawia wrażenie
dobrego fachowca, rzetelnie podchodzi
do sprawy. Podczas drugich rozmów, za-
rząd przedstawił - twierdząc że „w geście
dobrej woli” - swoją propozycję. Strona
związkowa ustosunkuje się do niej pod-
czas kolejnej tury, tj. 9 marca. Dalsze
działania uzależniamy od tego co się sta-

nie w środę.
Akcja protestacyjna typu włoskiego

trwa z różnym natężeniem na różnych
wydziałach. Na całe szczęście represje ze
strony pracodawcy ustały po tym jak na
zakład ściągnęliśmy Państwową Inspek-
cję Pracy. Przestali straszyć zwolnie-
niami, więc się trochę przestraszyli. Na
razie też nikogo nie zwalniają, lecz jed-
nak nie przedłużają umów zawartych na
czas określony, tłumacząc się zmniejsze-
niem wielkości produkcji..

Przypominam, że wyszliśmy z żąda-
niem dodatku za staż pracy w wysokości
300 złotych, pozostawienia nagrody ju-
bileuszowej na dotychczasowych zasa-
dach, czyli za wszystkie przepracowane
lata niezależnie od miejsca zatrudnienia,
a także uregulowania kwestii podwyżek.

Spór zbiorowy prowadzą wszystkie
trzy działające w FagorMasterrcook we
Wrocławiu związki zawodowe, w tym
oczywiście „Sierpień 80”.

Tomasz Rollnik
Przewodniczący WZZ „Sierpień 80”

w FagorMastercook

Godność pracownicza to...

Prawo, a nie przywilej
Kryzys ekonomiczny sprawił, że

wielu pracowników obarczonych zostało
dodatkową pracą, która bardzo często
nie była w obszarze ich kompetencji wy-
nikających z warunków określonych w
umowie o pracę. Jeśli jeszcze zmiana
charakteru pracy wiązała się na przykład
z pogorszeniem warunków płacowych,
to warto wiedzieć, że takie zachowanie
pracodawcy może być potraktowane
jako naruszenie godności pracownika. W
takim wypadku pracownik może bez
okresu wypowiedzenia zerwać umowę o
pracę oraz wystąpić do sądu o wypłatę
zadośćuczynienia. 

Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca,
który wykorzystuje siłę roboczą pracow-
nika jako swoisty towar, na przykład
zmusza pracownika do ciężkich prac fi-
zycznych nienależących do zakresu jego
podstawowych obowiązków pracowni-
czych (jeśli ma charakter ciągły), może
być uznany za winnego naruszenia god-
ności pracowniczej. Ponadto Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że naruszenie
godności pracownika występuje gdy pra-
codawca w celowy i świadomy sposób
zleca wykonanie określonej pracy, która
w społecznym odbiorze może być
uznana za działanie intencjonalne oraz
natężone złą wolą w celu zdyskredyto-
wania i poniżenia pracownika. Do kata-
logu wykroczeń przeciwko godności

pracownika należy jeszcze dodać wyszy-
dzanie przez pracodawcę jego przeko-
nań lub praktyk religijnych, ujawnianie
intymnych okoliczności z życia osobis-
tego (na przykład skłonności seksual-
nych), wydawanie poleceń w obraźliwej
formie oraz ocenianie pracy podwład-
nego w sposób go upokarzający. 

O ile łatwo jest udowodnić postępo-
wanie ubliżające godności pracownika z
tytułu naruszenia jego dobrego imienia,
o tyle udowodnienie pracodawcy złej
woli w przypadku zlecenia innej pracy
niż jest to zapisane w umowie jest już
trudniejsze. Co prawda Kodeks Pracy
wyraźnie mówi, że pracodawca musi
uwzględniać kwalifikacje zawodowe pra-
cownika, ale z drugiej strony daje on pra-
codawcy prawo do powierzenia
pracownikowi pracy o innym charakte-
rze niż w umowie (w uzasadnionych
okolicznościach) na okres nieprzekra-
czający 3 miesięcy w roku kalendarzo-
wym, bez konieczności wypowiadania
dotychczasowych warunków pracy i
płacy, ale pod warunkiem, że nie będzie
to powodowało obniżenia wynagrodze-
nia i będzie w zasięgu jego kompetencji.

Brzmi to dosyć skomplikowanie, a
wystarczy przecież tylko szanować ludzi
i ich pracę, a uniknie się problemów i
nieprzyjemności.

Krzysztof Miśkiewicz

Wycieczka do Szeligów, k. Ełku
Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80” w KWK „Sośnica-Makoszowy” organizuje w
dniach 3-5 maja br. wycieczkę do Szeligów koło Ełku dla członków Związku, pra-
cowników kopalni, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
W programie wycieczki m.in. wycieczka taborami cygańskimi, zwiedzanie Ełku i
mini zoo, biesiada mazurska, całodniowa wycieczka do Wilna oraz wyjazd do Au-
gustowa (w tym rej statkiem).
Koszt wycieczki: dzieci do 15 lat – 300 zł, osoba dorosła – 350 zł, emeryci i renciści
zrzeszeni w Związku – 400 zł (+ podatek), emeryci i renciści niezrzeszeni – 450 zł
(+ podatek).
Zapisy trwają do 31 marca w siedzibie Związku na Ruchu „Sośnica”. Szczegółowych
informacji udzielane są również pod telefonem: (32) 717 88 87.

Wczasy w nadmorskim Jarosławcu
Ośrodek wczasowo-rehabilitacyjny „Arka” zaprasza na dwutygodniowe wczasy w
terminie od 25 czerwca do 8 lipca. W programie wczasów znajdują się codzienne
wieczorki taneczne, zabiegi rehabilitacyjne, pełne wyżywienie, grill. Ośrodek po-
siada wypożyczalnię rowerów górskich, leżaków, itp. Koszt to 1660 zł. 
Zapisy wraz ze 100-złotową zaliczką przyjmowane są w siedzibie WZZ „Sierpień
80” w KWK „Sośnica-Makoszowy”  do dnia 31 marca.



Dość wyzysku!
6 marca ulicami Warszawy

już po raz dwunasty przeszła
Manifa – coroczna demonstra-
cja w obronie praw kobiet. W
tym roku odbywała się ona pod
hasłem: „Dość wyzysku – wy-
mawiamy służbę!”, a jej tema-
tem był sprzeciw wobec niskich
płac, umów śmieciowych, bez-
robocia i łamania praw pracow-
niczych, a także nieopłacanej,
domowej pracy kobiet. Pomimo
zimna i śniegu, w demonstracji,
zorganizowanej przez Porozu-
mienie Kobiet 8 Marca, wzięło
udział kilka tysięcy osób, wśród
nich – już po raz kolejny –
działaczki związkowe WZZ
„Sierpień 80” z hipermarketu
Tesco. Obecne były także inne
związki zawodowe – OZZ Pie-
lęgniarek i Położnych, Związek
Nauczycielstwa Polskiego, Ini-
cjatywa Pracownicza, oraz pra-
cownice personelu pokłado-
wego samolotów czy woźne. 

– Chcemy powiedzieć o tym,
że musimy walczyć o godność
do pracy i do płacy – mówiła w
imieniu organizatorek Elżbieta
Karolczuk, otwierając Manifę. –
Chcemy powiedzieć o tym, że
trzeba walczyć o sprawiedli-
wość.

– Z rynkiem pracy dzieje się
coś niedobrego i szczególnie
dotyka to kobiety. Szczególnie
dotyka to te, które zarabiają
mało. Szczególnie dotyka to ko-
biety, ponieważ to one ob-
ciążone są podwójnym etatem –
wtórowała jej Julia Kubisa z
OPZZ.

Na transparentach można
było zobaczyć hasła takie, jak
„Umowy śmieciowe do kosza”,
„Chcemy żyć godnie i pracować
godnie”.

– To, co dzieje się w marke-
tach, to po prostu hańba – mó-
wiła Tatiana Michalik,
działaczka Wolnego Związku
Zawodowego „Sierpień 80” w
Tesco. – To właśnie w marke-
tach jest największy wyzysk, ni-
skie płace i łamanie praw
pracowniczych. Jesteśmy tu po
to, żeby z tym walczyć. 

Pracownice obsługi szkół i
przedszkoli – woźne, sprzą-
taczki, czy kucharki – które
przyjechały m.in. z Katowic, po-
kazywały paski z wypłatami, na
których widać było, że zarabiają
poniżej pensji minimalnej. –
110 złotych na miesiąc, przy
obecnych cenach, kiedy straszy
się nas, że chleb ma kosztować
ponad pięć złotych, to są
śmieszne pieniądze – mówiły.

W tym samym dniu
działacze „Sierpnia 80” brali
również udział w Manifie w
Krakowie, gdzie domagano się
przestrzegania praw pracowni-
czych.                                           WO Zd
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