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Tauron zakontraktowałtyle zagranicznego węgla, żejego elektrownie nie maja jużgo gdzie przechowywać. Placeelektrowni koncernu zapeł-nione są surowcem, a kolejnesetki tysięcy ton wypływają doPolski. Nie będzie można ichnie odebrać z portu w termi-nie, gdyż kary przewyższąwartość zamówionego węgla.W Tauronie wpadli na pomysł,aby węgiel zwieść na należącedo spółki kopalnie. Taki nie-darmowy „prezent” spotka teżtauronowski Zakład Górniczy„Brzeszcze”.
Kopalnia czy skład?– Na spotkaniu dostaliśmyinformację, że za około 2 mie-siące zostanie przywiezionyzagraniczny węgiel i zrzuconyna plac przy kopalni – mówiTomasz Bury, przewodniczącyWZZ „Sierpień 80” w ZG„Brzeszcze”. – Co ważne, zwałynaszego węgla i miału sięgająjuż 40-50 tysięcy ton i prak-tycznie ten węgiel nie jestsprzedawany, nie wyjeżdżajątransporty z nim. Teraz doj-dzie nam węgiel obcy. „Brzesz-cze” będą przypominałyskładowisko opału, a nie za-

kład wydobywczy – dodaje zrozżaleniem przewodniczącyBury.Przy wydobyciu 4000 tonna ZG „Brzeszcze”, sprzedażwynosi tylko 1000 ton. Reszta
trafia na zwałowisko. Tymcza-sem węgiel zakontraktowanyprzy wysokich cenach su-rowca na świecie, jest dziśprzepłacony w stosunku domacierzystego surowca Tau-

ronu. To nie pierwszy raz, gdy„Brzeszczom” podrzuca siętakie węglowe kukułcze jajo.Już wcześniej kopalnia „go-ściła” u siebie węgiel z Kolum-bii.
Tauron 

– niepolska energia?Jak informuje „DziennikGazeta Prawna”, w tym rokuTauron sprowadzi nawet 1mln ton węgla, choć jest wła-ścicielem trzech kopalń. Tau-ron Wydobycie jest przy tymjedyną spółką węglową, któranie przyniosła zysku za zeszłyrok, a stratę. Według opubliko-wanych 3 kwietnia wynikówfinansowych, w minionymroku strata EBITDA (wynikoperacyjny powiększony oamortyzację) węglowego biz-nesu tej energetycznej grupysięgnęła 207 mln zł. Aż o 1,8mln ton mniej węgla wobecplanu wydobyły w 2018 r. trzyzakłady górnicze Tauronu.Hasłem reklamowym kon-cernu jest to: „Tauron – polskaenergia”. Okazuje się, że nietaka polska, lecz w coraz więk-szym stopniu zagraniczna, boimportowana. 

Węgiel jak bananyO ile węgiel z Rosji przy-wożony jest pociągami, to tenz Kolumbii przypływa drogąmorską. I właśnie najpewniejten kolumbijski surowiec za-pełni wkrótce plac ZakładuGórniczego „Brzeszcze”.Na „Brzeszczach” śmiejąsię, że w sprowadzanych z Ko-lumbii bananach znajdowanojuż warte miliony złotychpaczki z kokainą lub zabójczepająki. – Co ukrywa się podkolumbijskim węglem, że takwiele się go do nas sprowa-dza? – pytają górnicy. I dodają:– Może też narkotyki, któremają podreperować stratyspółki... – zastanawiają sięgorzko.W grudniu ubiegłego roku,w jednym ze sklepów w Mili-czu, w kartonie z bananami,pracownicy znaleźli egzotycz-nego jadowitego pająka. Jaktam się znalazł? Przyjechał zKolumbii wraz z transportembananów. W 2015 r. natomiastpod Warszawą wychwyconotransport kolumbijskich bana-nów, który prócz owoców za-wierał 178 kg czystej kokainyo wartości 105 mln złotych.

Kartel węglowy „Brzeszcze”

„Import węgla kamiennegodo Polski w 2018 r. wyniósł19,68 mln ton. W zeszłymroku węgiel importowanogłównie z Rosji (13,47 mlnton), Stanów Zjednoczonych(1,53 mln ton), Australii (1,47mln ton), Kolumbii (1,46 mlnton), Mozambiku (0,55 mlnton), Kazachstanu (0,50 mlnton), Czech (0,36), a na pozos-tałe państwa przypadło ok 0,3mln ton” – napisał wiceminis-ter energii Grzegorz Tobi-szowski w odpowiedzi nainterpelację poselską. Podałteż, że do energetyki zawodo-wej trafiło 13% węgla impor-towanego, czyli ok. 2,5 mlnton.Jak wynika z informacji„Dziennika Gazety Prawnej”,tylko w styczniu już bieżącego

roku Polska kupiła za granicąprawie 2 mln ton węgla zaponad 800 mln zł. W porów-naniu z poprzednim rokiem,oznacza to wzrost o 25 proc.Grubo ponad połowa sprowa-dzonego paliwa (1,29 mln ton)pochodzi z Rosji. Jeśli trend sięutrzyma to w tym roku mo-żemy sprowadzić z zagranicy25 mln ton węgla, czyli niemal40 proc. krajowego wydobyciaSpadek importu prognozo-wany jest dopiero od 2019 lub2020 r., kiedy to mają być wi-doczne pełne efekty działańinwestycyjnych realizowanychprzez obecne zarządy spółekwęglowych.
Wina Tuska?Tobiszowski tłumaczy, żewinę za obecny stan ponosi

poprzednia koalicja rządowa.„Spadek związany jest z za-niedbaniami, jakich dopuściłysię poprzednie zarządy spółekwęglowych za czasów koalicjiPO-PSL. Kiedy w 2015 ro-ku utworzono ministerstwoenergii, sytuacja branży byłaniezwykle trudna. NależnościKompanii Węglowej, Jastrzęb-skiej Spółki Węglowej oraz Ka-towickiego Holdingu Węglo-wego sięgały dziesięciu miliar-dów złotych i spółki traciłypłynność finansową. Rządpodjął konieczne działaniazwiązane zarówno z restruk-turyzacją przedsiębiorstw jaki zmianami legislacyjnymi”. Import związany jestze spadającym w ostatnich la-tach krajowym wydobyciemtego surowca. Węgiel importo-

wany wykorzystywany jestgłównie w gospodarstwachdomowych i lokalnych cie-płowniach, a krajowy w elek-trowniach.Ale czy obecny rząd jestbez winy? Gdy polskie kopal-nie i spółki węglowe notująspadki wydobycia węgla,warto przypomnieć, że wciągu ostatnich 3 lat za-mknięto bogate węgiel kopal-nie takie jak „Krupiński” wSuszcu czy zabrzańskie „Ma-koszowy”. Do Spółki Restruk-turyzacji Kopalń przekazanotakże KWK „Wieczorek” i Ruch„Śląsk”. Tymczasem produkcjapolskiego węgla spada na łebna szyję. Osiągnięte w lutymbr. wskaźniki są zauważalnieniższe od styczniowych, jed-nak nieznacznie wyższe od

grudniowych, kiedy polskiegórnictwo zanotowało najniż-sze miesięczne wydobycie isprzedaż węgla, rzędu 4,7 mlnton. Dla porównania:  w tymsamym okresie roku 2018wielkość wydobycia węglawyniosła niespełna 5,2 mlnton.
OgraniczeniaDziennik „Puls Biznesu”napisał, że minister energiiKrzysztof Tchórzewski w piś-mie do szefowej ministerstwafinansów Teresy Czerwińskiejzwrócił się o przekazywaniejego resortowi informacji do-tyczących eksportu oraz im-portu węgla kamiennego,brunatnego, koksu, gazu ziem-nego, ropy naftowej i innychpaliw.        ciąg dalszy >> str. 4

Zwały węgla ZG „Brzeszcze” powiększą się wkrótce o surowiec z importu, w tym ten z Kolumbii. 

PATRYK KOSELA

Aaa… Węgiel kupię!
Padł niechlubny rekord importu węgla do Polski. W zeszłym roku sprowadzono go blisko 20 mln ton! Rząd uspokaja, mówi o
przejściowości zjawiska. I zapowiada budowę nowej kopalni. Czy to wystarczy? Czy już pogodziliśmy się, że staliśmy się rynkiem
zbytu dla obcego surowca?

RYSZARD KONIECZKO
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W Sejmie projekt ustawy ojawności płac w ofertachpracy jest już po pierwszymczytaniu. Projekt zakładazmianę w Kodeksie Pracy, bypłace były jawne w ogłosze-niach o pracę, a pracodawcymusieliby ujawniać mini-malną kwotę wynagrodzeniajakie przewidują. To bardzodobre rozwiązanie.Jawność płac w ofertachpracy ułatwi pracownikomwybór pracodawcy, który ofe-ruje większą kwotę wynagro-dzenia. Przyczyni się także dotego, że pracownicy będą wie-dzieli na co mogą liczyć wybie-rając dany fach. Natomiastpracodawcy będą mieli wie-dzę jakie stawki oferuje kon-kurencja. Ważną kwestią jesttakże świadomość zarobkówna jakie mogą liczyć takżemłodzi pracownicy. Te argu-menty są właśnie podstawo-wymi w projekcie ustawy.Czy jawność płac odbije sięw wynagrodzeniach już za-trudnionych osób? Wydaje się,że tak, gdyż bardzo często sięzdarza, że nowo zatrudnioneosoby mają płacę wyższą niżwieloletni pracownik danejfirmy. A na taką niesprawied-liwość zgody być nie może.Wygląda na to, że może to spo-

wodować bunt i wzrost płac ujuż zatrudnionych.Na wysokość naszej pensjiczęsto ma wpływ moment, wktórym podejmowaliśmy siępierwszej pracy lub jej zmiany.Osoby, które szły do nowejpracy w okresie dobrej ko-niunktury na rynku, w póź-niejszym życiu zawsze mieliwyższe płace niż ich koledzyczy koleżanki wchodzący narynek pracy w okresie kry-zysu. Jeśli spowoduje to buntwśród pracowników to i naszepensje wzrosną.Osobną sprawą pozostajejawność wszystkich wynagro-dzeń. Dyskusja o tym trwa odlat, lecz nabrała tempa poujawnieniu przez media astro-nomicznych kwot pensji, jakiepobierają dwie dyrektorki de-partamentów w NarodowymBanku Polskim. Czy Polacy sągotowi, aby ujawnić swojepensje i wiedzieć, ile zarabiasąsiad? Pytanie pozostajeotwarte, lecz nic na razie niewskazuje na to, aby posłowiezdecydowali się na jawnośćzarobków wszystkich. Onipóki co, sami mają z tym pro-blem, bo co rusz jakiś parla-mentarzysta zapomnina cośwpisać do oświadczenia ma-jątkowego...                                  ŁŁ

Nauczyciel to zawód szcze-gólny, jeśli chodzi o zaufanie,jakim musimy ich darzyć po-wierzając w ich ręce naszedzieci oraz wymagania, jakiestawia im społeczeństwo. Wwielu krajach jest to zawód obardzo dobrych zarobkach iwysokim prestiżu, gdzie popu-larne wśród dzieci jest marze-nie o zostaniu nauczycielem.Tak jest np. w Finlandii. Nie-stety, są kraje należące do naj-bogatszych, gdzie nauczycielzarabia psie pieniądze, a pub-liczne szkoły są niedoinwesto-wane. W krajach tych szkołysą podzielone na te złe, pub-liczne i dobre, prywatne, gdziechodzą dzieci polityków i wła-ścicieli wielkich firm, bo zwy-kłego szarego pracownika niestać na gigantyczne czesne wtakich szkołach. Takim krajemsą np. Stany Zjednoczone.Nauczyciele w takich krajachnie cieszą się prestiżem, a nie-doinwestowanie szkół powo-duje, że i nauczyciele mająutrudnioną pracę w wyciąga-niu biednych dzieci z biedy imarazmu. Choć wydaje się tonieprawdopodobne, w tak bo-gatym kraju jak Stany Zjedno-czone prasa pisała, żenauczyciele muszą sprzeda-wać własną krew, żeby mócsię utrzymać i żyć spokojnieod pierwszego do pierwszego.Czy w Polsce chcemy, żebynasze szkolnictwo tak wyglą-dało? Sprzeciwiając się temutrzeba popierać postulaty pła-cowe o jakie walczy cała masapracowników oświaty. Przytym wszystkim nie możemyzapomnieć o administracji,sprzątaczkach, czy woźnych,którzy także pracują sprawniedziałającą, czystą szkołę.Przez wiele lat rządów PO-PSL w oświacie nie było ża-dnych podwyżek i zarobkikilkanaście lat temu akcepto-walne przez nauczycieli (choćniekoniecznie odpowiadająceaspiracjom), dzisiaj są po pro-stu marne i w wielu wypad-kach skazują nauczyciela nażycie na poziomie zapewniają-cym zaledwie egzystencję odjednej wypłaty do drugiej. Nicdziwnego, że wybuchł bunt, wsytuacji, gdy rząd obiecuje

rozszerzyć, czy wprowadzićnowe kosztowne programysocjalne (choć jak najbardziejsłuszne! – takie jak np. przy-wrócenie połączeń autobuso-wych do małych miejscowości,czy 500+ na pierwszedziecko), a nauczycielommówi, że brakuje dla nich pie-niędzy. Jeśli w takiej sytuacjizaczyna brakować pieniędzyto nie można społeczeństwudawać wyboru – autobusy,albo podwyżki dla nauczycieli.Spełnić należy żądania i aspi-racje zarówno mieszkańcówmałych miejscowości, jak ipracowników oświaty! Askoro brakuje pieniędzy na to,żeby jednocześnie zapewnićgodne życie nauczycielom igodną możliwość przemiesz-czania się dla 13 milionówludzi odciętych od jakiegokol-wiek transportu w Polsce, totrzeba je znaleźć. Skoro nie maich z obecnych podatków wy-ciąganych z kieszeni pracow-ników to trzeba sięgnąć tam,gdzie te pieniądze naprawdęsą. W raporcie Thomasa Piket-ty'iego, który został niedawnoopublikowany widać wyraź-nie, że Polska to kraj najwięk-szych rozwarstwień dochodo-wych w Unii Europejskiej! Gdypołowa ludzi w Polsce ledwowiąże koniec z końcem, codziesiąta osoba zabiera 40%

owoców pracy pozostałejreszty społeczeństwa! Z tegowynika, że zarabia zatem śred-nio w granicach 25-30 tys.miesięcznie (czterokrotnośćśredniej krajowej z kosztamipracodawców). A im mniejszągrupę z górnych 10% ludzi wPolsce weźmiemy, tym te za-robki rosną wykładniczo wgórę. Bardzo często nie płacąoni w Polsce podatków, alboukrywają swoje dochody lubuciekają do rajów podatko-wych. W normalnych krajachtacy ludzie muszą płacić po-datki, tak samo jak każdy innyobywatel, a w dodatku płaci tepodatki procentowo wyższe,gdyż na własne utrzymaniepotrzebuje znacznie mniejszyprocent ze swoich zarobkówniż my. Te 10% ludzi w Polscenie odczuwając w żadnymstopniu uszczerbku na swoimpoziomie życia mogłoby sfi-nansować o wiele bardziejambitne programy socjalne ipłace nauczycieli.Zatem nie na nauczycie-lach powinniśmy skupiaćnaszą złość za zamknięteszkoły w czasie strajku, a narządzie, który nie potrafi roz-wiązać wielkich problemówspołecznych w Polsce. Tylkorząd, który będzie odważniedziałał jest w stanie to zrobić.

Nauczycielu, nie daj 
ssać z siebie krwi
Na blisko 20 tys. szkół i przedszkoli, w strajku 8 kwietnia wzięli udział nau-
czyciele z ponad 15 tys. placówek. Wcześniej w referendum strajkowym za
protestem opowiedziało się 79,7% głosujących.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Komisja Krajowa WZZ „Sierpień 80”
popiera postulaty płacowe 

w sporze z rządem. 
Komisje Zakładowe miały wolną rękę 

w sprawie wzięcia udziału w proteście.

Jawność płac 
na tapecie

Związek zawodowy maprawo pozyskiwać od praco-dawcy imiona i nazwiska pra-cowników oraz dane umo-żliwiające poinformowanie icho referendum strajkowym –wynika z komunikatu prezesaUrzędu Ochrony Danych Oso-bowych, który pojawił się nastronie internetowej UODO.Chodzi m.in.: o adres e-mail,numer telefonu czy adres dokorespondencji, o ile nie ist-nieje inna możliwość skontak-towania się z pracownikiem.Wytyczne Urzędu to po-tężna oręż dla Wspólnej Re-prezentacji Związkowej (wtym WZZ „Sierpień 80”) prze-prowadzającej w sklepachsieci Biedronka referendumstrajkowe. Pracodawca zasła-niając się ochroną danych oso-bowych, odmawiał do tej porywydania organizacjom listpersonalnych pracowników.Wydano im jedynie numeryidentyfikacyjne pracowników,

co uniemożliwia skuteczneprzeprowadzenie działań.Władze sieci robią comogą, aby utrudnić akcję pro-testacyjno-strajkową. Próczwydania listy ponad 65 tys.pracowników z 3 tysięcy mar-ketów, władze Biedronki unie-możliwiają przeprowadzeniereferendum na terenie skle-pów. Portugalska sieć hand-lowa za nic ma polskie prawo.Czy zastosuje się do komuni-katu UODO? Nie wiadomo.Referendum strajkowe wBiedronce potrwa do 30września. Pracownicy głosujączy chcąc walczyć o poprawęwarunków zatrudnienia, decy-dują się na strajk. Wcześniej-sze negocjacje z pracodawcąnie przyniosły żadnegoskutku, stąd radykalizacjadziałań związków zawodo-wych. Głosowania przeprowa-dzane są przed marketami lubw biurach terenowych związ-ków.                                        AB

Biedronka:

Urząd po stronie 
związkowców



10 kwietnia
2019

Poseł Wojciech Zu-
bowski w odpowiedzi
na wniosek WZZ "Sier-
pień 80" zobowiązał się
do podjęcia interwencji
w Ministerstwie Spra-
wiedliwości, aby przy-
wrócić wydział pracy
do Sądu Rejonowego w
Głogowie.

>> dokończenie ze str. 2Jak czytamy w gazecie, wuzasadnieniu Tchórzewski na-pisał, że „resort energii nie madziś dostępu do pełnych da-nych pozwalających poznaćrzeczywistą skalę takiegohandlu”.Wiceminister Tobiszowskidoprecyzował na briefinguprasowym 4 marca w Katowi-cach,  że resort energii diagno-zuje sytuację związaną zewzmożonym w ub. roku im-portem węgla – na podstawiedanych z Ministerstwa Finan-sów chce np. dokładnie prze-śledzić system importu isprzedaży zagranicznego wę-gla w Polsce. – Chodzi o dane,jak ten węgiel „chodzi” na pol-skim rynku, kto go importuje,do kogo on trafia – tłumaczył.W ocenie wiceministra,dobre wyniki finansowe pol-skich producentów węgla zaubiegły rok wskazują, iż ros-nący import nie pogarsza ichsytuacji. – Kluczem jest to, żepolskie podmioty bronią się,

osiągając dobre wyniki finan-sowe. Gdyby ten import powo-dował, że nasze spółkimiałyby zachwianie w płynno-ści czy brak możliwości sprze-daży, gdyby zablokowało tośrodki na inwestycje, to by-łoby rzeczywiście dramatem –skomentował Tobiszowski, za-strzegając, że choć import niespowodował w polskich spół-kach takiej sytuacji, jest on dlanich wyzwaniem. – To, że tenwęgiel napływa, to jest czystagra biznesowa. My, dziękiBogu, dzisiaj bronimy się tym,że mamy nieźle skonstruo-wane zarządzanie w naszychspółkach oraz inwestujemy,żeby odpowiedzieć na wyzwa-nia – dodał wiceszef resortuenergii.Z kolei pytany o importwęgla z Rosji Mateusz Mora-wiecki powiedział „Rzeczpos-politej” (publikacja 6.03):„Chcemy ograniczać import.Cykl inwestycji w ściany węg-lowe jest paroletni. Nasi po-przednicy nie inwestowali,tylko drenowali. My na res-

trukturyzację górnictwa prze-znaczyliśmy dodatkowo ok. 8mld zł”.
Nowa 

kopalniaNa kłopoty – nowa kopal-nia. Od złoża będzie nazywałasię „Imielin Północ”. Jak jużwielokrotnie pisaliśmy, złożeto było pierwotnie przypisaneKWK „Piast-Ziemowit”.Pierwsze roboty drąże-niowe rozpocząć się mają jesz-cze w tym roku. Nowakopalnia ma wydobywać wę-giel ze złoża Imielin Północ(zasoby to 70 mln t), a całyprojekt zakłada również udo-stępnienie złóż Ziemowit Głę-boki (140 mln t) oraz PiastGłęboki (90 mln t).– Jeśli chodzi o udostępnie-nie złoża Imielin Północ, to wtym roku rozpoczynamypierwsze roboty drążeniowe,na razie na obszarze koncesyj-nym Ziemowita. W perspekty-wie trzech lat potrzebujemyna to ok. 75 mln zł. Chcemy tozrobić po gospodarsku i wyko-

rzystać początkowo infra-strukturę kopalni „Ziemowit”.Pierwsze ściany zostaną uru-chomione właśnie z wyko-rzystaniem tej infrastruktury.Natomiast w międzyczasie bę-dziemy również drążyli połą-czenie z szybem wentyla-cyjnym WII, wokół któregopowstanie infrastruktura po-wierzchniowa nowej kopalni.Przez pierwsze 3-4 lata bę-dziemy wykorzystywać infra-strukturę „Ziemowita”, a wmiędzyczasie będziemy roz-budowywać infrastrukturępowierzchniową w Imielinie.W następnej kolejności, to jestkwestia kolejnych 5-6 lat,przewidujemy wydrążeniedrugiego szybu i połączenieobydwu szybów jednym lubdwoma wyrobiskami – powie-dział cytowany przez portalnettg.pl Piotr Bojarski, wice-prezes Polskiej Grupy Górni-czej ds. produkcji.PGG czekam teraz na osta-teczną decyzję, którą mawydać Generalna DyrekcjaOchrony Środowiska. Wpły-

nęły odwołania, więc póki cospółka uzupełnia dokumenta-cję, oczekując ostateczną de-cyzję. Następnie pozostaniezłożenie wniosku o konce-sję wydobywczą. Otrzymaniekoncesji spodziewane jestprzełomie roku 2019-20.Dzięki poszerzeniu bazyzasobowej kopalnia zespolonabędzie mogła do 2036 r. utrzy-mać wydobycie na poziomie6,5 mln t węgla rocznie. Od2040 r., po udostępnieniuzłoża Piast Głęboki, rocznewydobycie ma się zwiększyćdo 8,5 mln t. – W efekcie otrzy-mujemy wydłużenie żywotno-ści kopalni do 2068 r. orazpoprawę jakości produktu po-nieważ te pokłady leżą głębiej,więc stopień węglenia jest lep-szy, złoże jest jakościowo lep-sze. Dodatkowo część tegowęgla przewidujemy skiero-wać do instalacji zgazowania –dodał wiceprezes Bojarski.No to czekamy, a obcy wę-giel nadal wjeżdża i wpływado Polski.

12 wydziałów pracy zamknięto

Ziobro likwiduje Sądy Pracy!
Skandal! To nie jest „dobrazmiana”. To kontynuacja oszo-łomskiej i antypracowniczejpolityki, jaką prowadziła Plat-forma Obywatelska. Toczka wtoczkę. Zarządzenie ministrasprawiedliwości i zarazemszefa (o zgrozo!) SolidarnejPolski nijak ma się do spra-wiedliwości i solidarności.Uderzy bowiem w pracowni-ków. Nieuczciwi pracodawcyotwierają właśnie szampany.Resort sprawiedliwościkierowany przez ZbigniewaZiobrę zlikwidował z dniem 1kwietnia br. (i to nie jest żartprimaaprilisowy) 12 sądo-wych wydziałów pracy.  Ichsprawy przejmują ośrodki wwiększych miastach. I tak: wy-dział pracy w sądach m.in. wTucholi i Świeciu  przenie-siono do Bydgoszczy. Z koleioddział w Bartoszycach doOlsztyna. Odległość międzytymi ośrodkami wynosi około70 km. Tyle tylko, że w Świe-ciu na termin rozprawy cze-kało się dwa tygodnie, zaś wBydgoszczy też dwa, lecz mie-siące! I to teraz, bo gdy dojdą

sprawy spoza Bydgoszczy, toterminy te na pewno się wy-dłużą.  Im większy sąd tymwiększe zatory.Na Warmii i Mazurach zlik-widowano także wydziały wBiskupcu i Szczytnie, w Wiel-kopolsce zniknął wydziałgnieźnieński, na DolnymŚląsku do likwidacji przezna-czono wydziały w Głogowie iZgorzelcu, na Śląsku w Mysz-kowie, Jaworznie, Pszczynie iMysłowicach, a w woj. święto-krzyskim w Starachowicach.Przeciwko likwidacji SąduPracy w Głogowie wystąpiłWZZ „Sierpień 80” wnosząc doposła PiS Wojciecha Zubow-skiego o podjęcie działań narzecz przywrócenia wydziałupracy w miejscowym sądzie.
Bezprawie do kolejkiDla pracownika rodzi toproblemy z dojazdem na ko-lejne rozprawy. Co prawda,rząd w swej słynnej „piątceKaczyńskiego” zapowiedziałprzywrócenie PKS-ów do ma-łych miejscowości, lecz obiet-nica nie jest jeszcze re-

alizowana. Poza tym w gręwchodzą koszty przejazdu wtę i z powrotem nawet na kilkarozpraw. – Sprawy z zakresu prawapracy dotyczą często kwestiipodstawowej, czyli egzysten-cji. Chodzi o odzyskanie nie-wypłaconego wynagrodzenialub przywrócenie do pracy pobezprawnym zwolnieniu. Tonie są sprawy cywilne, w któ-rych najczęściej dochodzi sięrekompensat za szkodę – tłu-maczy cytowany przez „Dzien-nik Gazetę Prawną”, dr JakubSzmit z Wydziału Prawa iAdministracji UniwersytetuGdańskiego. – Bezprawniezwolniony w trybie dyscypli-narnym pracownik nie tylkotraci źródło zarobkowania, aleteż ma problemy ze znalezie-niem pracy. Kiedy już pokonabarierę psychologiczną – czylizdecyduje się na odwołanie dosądu mimo ryzyka ostracyzmuze strony lokalnych pracodaw-ców – będzie miał kłopot z do-stępem do wymiaru spra-wiedliwości – dodaje słuszniedr Szmit.

A przecież to nie kto innyjak minister sprawiedliwościobiecał „zwrócić sądy obywa-telom”.Tymczasem jak już wcześ-niej wyliczył „DGP”, 9,4 mie-siąca – tyle średnio trzebabyło czekać na wyrok sądupracy w 2016 r. (w sądach re-jonowych). W ciągu zaledwieroku okres ten wydłużył się ażo miesiąc, a w porównaniu z2012 r. – aż o 3 miesiące. Jesz-cze gorzej jest w sądach okrę-gowych. Przeciętny czastrwania rozpatrywanychprzez nie spraw pracowni-czych wyniósł aż 13,3 mie-siąca (o 3,4 miesiąca dłużej niżw 2012 r.). Rekordziści czekająna wyrok nawet ponad osiemlat. Z danych MS wynika, że wciągu pierwszych trzech kwar-tałów 2018 r. do sądów rejo-nowych trafiło 94 tys. spraw zzakresu prawa pracy, czyliznacząco więcej niż w latachpoprzednich. Zbigniew Ziobro ewident-nie sobie nie radzi. To jeden znajgorszych ministrów w rzą-dzie Zjednoczonej Prawicy.

Jest tak nieudolny, że bezmyśl-nie kontynuuje politykę obcia-chowej PO. Platforma zli-kwidowała 74 spośród 159wydziałów pracy i to wsamym tylko 2011 roku!Prawie połowa Polaków odlat fatalnie ocenia wymiarsprawiedliwości – wynika zbadania CBOS z marca ub.r.Zestawienie pretensji wobecwymiaru sprawiedliwości o-twiera przewlekłość postępo-wań (48 proc. wskazań wbadaniu CBOS z marca 2017r.). Drugie miejsce zajmujązbyt skomplikowane proce-dury (33 proc.). Lepiej nie bę-dzie!
Patryk Kosela

Aaa… Węgiel kupię!


