


Źle się pracuje w Biedronce
Biedronka dwoi się i troi, by napompować medialną ściemę, że jest taka – jak to mówi dziś młodzież – masna. Propaganda suk-
cesu jest wręcz łopatologiczna. Nie ma tygodnia, ba, prawie że nie ma dnia, aby w mediach nie ukazał się tekst chwalący, jaka
to firma solidna dla pracowników i klientów. Aha…

ANNA BOJKOJak wynika z danych Kan-tar Media cytowanych przezportal wirtualnemedia.pl, naj-większy wzrost wydatków wujęciu procentowym odnoto-wał w I kwartale 2019 rokuwłaściciel Biedronki (aż o 21,4proc.). Jeronimo Martins Pol-ska tylko w trzech pierwszychmiesiącach tego roku rekla-mował się za kwotę 96,9 mlnzł (wobec 79,8 mln zł przedrokiem).
WymysłyZapowiedź powrotu plu-szaków z Gangu Świeżaków,udostępnienie klientom auto-matycznej krajalnicy do pie-czywa, stacje benzynowe przysklepach, otwarcie najnowo-cześniejszego marketu, po-większenie placówek o 150 –to tylko kilka z ostatnich po-mysłów Biedronki, którymi siępochwalono. Lista jest długa iczasem zaskakująca. Jak siećchce sprawić, aby obsługa byłalepsza i szybsza? Między in-nymi wyposażając pracowni-ków w bezprzewodowe słu-chawki (jak w Lidlu, gdzie pra-cownicy narzekają na szum wuszach powodowany przez tesłuchawki). No i paczkomatyw placówkach handlowych,choć tu firma zastrzega, że tonie po to, aby obejść zakazhandlu w niedziele. Pożyjemy,zobaczymy...Co jednak najbardziej cie-kawe, to informacja o wpro-wadzeniu do kolejnych pla-cówek lad z tradycyjną ob-sługą, oferującą klientomświeże wędliny, mięsa i sery.Tu rodzi się pytanie, kto za

tymi ladami będzie pracował,bo ani tłumy nowych chętnychdo pracy w Biedronce się niegarną, ani też obecni pracow-nicy przez to, że jest ich dra-stycznie za mało i za dużomają obowiązków nie podo-łają temu zadaniu. Podobnie zrównie genialnym pomysłemfilozofów z Jeronimo Martins,że w Biedronkach powstanątoalety dla klientów. Jedno py-tanie powtarzało się na forachinternetowych pracownikówBiedronki: „kto te kible będziesprzątał”? Bo ludzie zatrud-nieni w marketach nie wyob-rażają sobie, aby to onisprzątali toalety, a zarazpotem szli na przykład wypie-kać i wykładać pieczywo czyza ladę z mięsem.Pracowników jest tak ma-ło, że Biedronka zatroszczy sięo ich zdrowie. Bo absencjachorobowa niszczy grafiki inie ma kim pracować. Stądsłuszny skądinąd program„Pora zadbać o zdrowie”, wktórego ramach pracownicyotrzymają kupony obejmującebezpłatne badania diagno-styczne i laboratoryjne oraz

konsultacje u wybranych spe-cjalistów.
Dość tej ściemy!Aż 90 proc. kasjerów ocze-kuje od swojego pracodawcypodniesienia wynagrodzenia.Prawie połowa z nich mówi owzroście w wysokości 10proc., a niecałe 40 proc. wska-zuje na 15 proc. podwyżkę.Tylko 2 proc. badanych zdecy-dowanie nie myśli o wyższychzarobkach. W dyskontach naj-więcej osób chce podwyższe-nia płacy o 10 proc., a whipermarketach – o 15 proc.Pracownicy supermarketów wwiększości chcieliby zarabiaćo 10 proc. więcej niż dotych-czas. Natomiast w sieciachconvenience oczekiwania po-między 10 proc. a 15 proc. sąw miarę podobne. W tym for-macie najwięcej respon-dentów nie ma zdania na tentemat. Najmniej niezdecydo-wania jest w hipermarketach.Tak wykazało badanie prze-prowadzone przez Hiper-ComPoland i Grupę MobilnąQpony-Blix.– Biedronka chce budować

ze swoimi pracownikami „dłu-gotrwałą i dobrą relację", dla-tego priorytetem sieci od kilkulat jest „systematyczna po-prawa warunków płacowychw sklepach" – napisał LuisAraujo, dyrektor generalny Je-ronimo Martins Polska, w li-ście do pracowników.
Referendum strajkowe

trwaPrezes JMP podkreślił teżw liście, że pracownicy Bied-ronki są „najmocniejszym fun-damentem oraz największąwartością” sieci. Jeden z pra-cowników Biedronki odpo-wiada prezesowi: „Skończ panpier... takie farmazony!”. Iwskazuje, że gdyby pracow-nicy byli tak ważni dla firmy,to ta już dawno spełniłaby po-stulaty poprawy warunkówpracy w marketach, zamiastdrzeć koty z legalnie działają-cymi związkami zawodowymi.Zostało wszczęte postępo-wanie ws. utrudniania działal-ności związkowej (z art. 35ustawy o związkach zawodo-wych). Prowadzi je Prokura-tura we Wrześni, gdzie sprawawróciła z Prokuratury Rejono-wej Warszawa Mokotów.Wcześniej związkowcy o-trzymali ostatnio wykładnię,że mogą pozyskać danepracowników na potrzebyprzeprowadzenia referendumstrajkowego. RODO im tegonie zabrania. Pracodawcamusi udzielić informacji nie-zbędnych do prowadzeniadziałalności związkowej. Takiestanowisko w ostatnim czasieprzedstawił prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.Ustawa o związkach zawodo-wych określa, że pracodawcajest zobowiązany udzielić nażądanie związku zawodo-wego informacji niezbędnychdo prowadzenia działalnościzwiązkowej, na co wskazujeart. 28 ust. 1 tej ustawy. Nieprecyzuje, jakiego rodzaju in-formacje są niezbędne do pro-wadzenia działalności związ-kowej oraz w jakiej formiepracownicy mają być poinfor-mowani o planowanym refe-rendum strajkowym.Związki zawodowe (NSZZ„Solidarność”, „Solidarność80” i WZZ „Sierpień 80”) dzia-łające w Biedronce dopoma-gają się przede wszystkim opoprawy warunków pracy, wtym zwiększenie zatrudnienianowych pracowników i odcią-żenie tych obecnie zatru-dnionych. Kolejne postulatyzwiązkowców to: zapewnienieochrony w placówkach hand-lowych w godzinach wieczor-nych; poprawa zasadmagazynowania, tak aby byłyone zgodne z przepisami BHP;ograniczenie godzin otwarciasklepów w dni poprzedzającewolne niedziele i święta dogodz. 21.Referendum strajkowe po-trwa do 30 września i dotyczyponad 65 tys. pracowników tejsieci handlowej. Głosowanieodbywa się przed marketamilub w biurach terenowych or-ganizacji związkowych. Infor-macje zamieszczane są nabieżąco na portalach społecz-nościowych.
Kolejne zmiany w Kodeksie PracyPoprawka Senatu do pre-zydenckiej nowelizacji prawapracy w zakresie uprawnieńpracowników została przyjętaprzez Sejm. Dotyczy ona świa-dectw pracy – reguluje i wy-szczególnia prawa pracowni-ka w sprawie tychże świa-dectw, rozszerza prawa pra-cownika w sytuacji mobbinguoraz wprowadza ochronę in-nych członków rodziny w ra-mach zwolnień macierzyń-skich.Nowelizacja w sprawiemobbingu wprowadza możli-

wość składania do Sądu Pracyspraw  związanych z mobbin-giem w sytuacji każdej nieuza-sadnionej niechęci ze stronypracodawcy wynikającej z tru-dnej do uzasadnienia przy-czyny. Co więcej pracownikbędzie się mógł ubiegać o od-szkodowanie nie tylko w sy-tuacji, gdy zostanie zwolniony,czy też gdy sam zwolni się zpowodu mobbingu. Odszko-dowanie będzie się należećpracownikowi nawet jeśli wpracy pozostanie. To bardzodobra zmiana, gdyż praco-

dawcy korzystali z braku tegotypu praw poniżając pracow-nika, który nie mógł zmienićpracy, bo jej po prostu niebyło.W przypadku świadectwpracy wydłużony został okresz 7 do 14 dni, w którym pra-cownik będzie się mógł ubie-gać o sprostowanie świade-ctwa pracy. Co więcej praco-dawca został zobowiązany dowydawania świadectwa pracyw dniu rozwiązania umowy opracę, a jeśli nie jest to moż-liwe to w ciągu 7 dni ma zostać

ono dosłane na wskazanyprzez pracownika adres.Kolejne zmiany dotyczyćmają zapewnienia ochronyanalogicznej do statusu matkina zwolnieniu macierzyńskimdla pracujących członków ro-dziny w sytuacji śmierci lubchoroby matki. Oznacza to, żena urlop macierzyński będziemógł iść nie tylko ojciec, alekażdy inny członek rodziny,który podejmie opiekę naddzieckiem. Dodatkowo osobaw wieku przedemerytalnymna umowie na czas określony

w sytuacji wypowiedzeniaumowy z naruszeniem przepi-sów będzie mogła ubiegać sięw Sądzie Pracy uznania da-nego zwolnienia za bezsku-teczne i przywrócenia dopracy na zasadach identycz-nych z wcześniejszymi.Powyższe zmiany wyni-kały z sygnałów i spraw wno-szonych do Kancelarii Prezy-denta, które wymagały uregu-lowania, a także uwzględniająwyrok Trybunału Konstytu-cyjnego w sprawie osób wwieku przedemerytalnym.  ŁŁ
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Złoczew i Imielin czekają na decyzje
Odkrywka „Złoczew” należąca do KWB „Bełchatów” i złoże „Imielin Północ” dla nowej kopalni PGG są w planach i w trybikach
procedur decyzyjnych. To najważniejsze od lat koncesje dla polskiego górnictwa węglowego. Kiedy będą? - niecierpliwią się
górnicy.

PATRYK KOSELATrwa zmasowany atak róż-nego rodzaju lobbystów, ge-szefciarzy i mediów na polskiegórnictwo. Powstają noweportale i grupy zielonych bry-gad, a „Gazeta Wyborcza”dzień po dniu publikuje tekstysugerująca, że kopalnia i elek-trownia w Bełchatowie zabi-jają i mordują Polaków. Zaśuczniów wysyła się na takzwane „strajki klimatyczne”,gdzie stoją z transparentamizawierającymi hasła typu:„Węgiel tylko na biegunkę”. Wszystko to się dzieje wczasie, gdy zapadają najważ-niejsze od wielu lat decyzjedotyczące koncesji na wydo-bycie węgla. Przypadek? Niewierzę w takie przypadki. 
Trzeba 

ZłoczewaTemat odkrywki „Złoczew”dla Kopalni Węgla Brunatnego„Bełchatów” (PGE) gościł nanaszych łamach wielokrotnie.Sprawy pilnują na miejscuzwiązkowcy skupieni w Poro-zumieniu Związków Zawodo-wych „Miedza” (w jego składwchodzi też WZZ „Sierpień80”). Zniecierpliwieni (łącznieponad 20 tys. osób) górnicy ipracownicy siostrzanej elek-trowni, w której ten węgieljest spalany dość mieli stanuzawieszenia, słów rzucanychna wiatr, więc tupnęli nogą wliście skierowanym do pol-skich władz. Ministrowi ener-gii zagrozili ostrą pikietą, bonie pozwolą by z Bełchatowazrobili „drugi Wałbrzych”. I co?I poskutkowało. Ministerenergii Krzysztof Tchórze-wski pozytywnie zaopiniowałwniosek o wydanie koncesjina złoże Złoczew. „MinisterEnergii zawiadamia, że w dniu14 maja 2019 r. wydał posta-nowienie pozytywnie uzgad-niające, przekazany przezMinistra Środowiska projektkoncesji dla PGE Górnictwo iEnergetyka KonwencjonalnaSA na wydobywanie węglabrunatnego ze złoża Złoczew”– napisano w obwieszczeniu.Cieszą się pracownicy ko-palni i elektrowni w Bełchato-wie, cieszą i samorządowcy zgmin, na terenie których pro-wadzone będzie wydobycie.Według władz Złoczewa, wy-danie koncesji to kwestia kil-kunastu dni. – Cieszę się,

ponieważ decyzja rozwiewawszelkie wątpliwości co dopowstania kopalni. Widzę, żepostępowanie w ostatnichdniach przyspieszyło – stwier-dziła w Radiu Łódź burmistrzZłoczewa, Dominik Drzazga. Zkolei wcześniej Jarosław Ja-nika, wójt gminy Burzenin po-wiedział PAP, że z punktuwidzenia gmin, które są w „or-bicie” przyszłej inwestycji topozytywna informacja, ponie-waż może przynieść poprawęinfrastruktury czy poprawićjakość życia mieszkańców.Zdaniem wójta ta decyzja jestnajważniejszym krokiem dlainwestycji.– Nie wyobrażam sobie, żeodkrywka w Złoczewie nie po-wstanie, a także tego, by blokiwęglowe PGE w Bełchatowielikwidować podobnie, jakbloki ZE PAK w Wielkopolsce,czyli za 5 lat – powiedział pod-czas Europejskiego KongresuGospodarczego prof. ZbigniewKasztelewicz, kierownik Ka-tedry Górnictwa Odkrywko-wego Akademii Górniczo-Hu-tniczej im. Stanisława Staszicaw Krakowie. I podkreślił, że wdobie transformacji energe-tycznej udział węgla brunat-nego w miksie energetycznymjest konieczny. – PGE możeotrzymać koncesję na złoża wZłoczewie w maju lub w czer-wcu. Wydobycie jest tam ko-nieczne, aby w Bełchatowie za10 lat nadal produkowanoenergię elektryczną –  poinfor-mował profesor.Wniosek Polskiej GrupyEnergetycznej o koncesję naeksploatację złoża, szasowa-nego na co 611 milionów ton,rozpatruje Ministerstwo Śro-dowiska.Jak podali natomiastprzedstawiciele ElektrowniBełchatów, w ostatnich latach

na projekty inwestycyjnezwiązane z modernizacją jed-nostek oraz ochroną powiet-rza zakład przeznaczył 9 mldzł. Od lat 90. do chwili obecnejemisja SO2 zredukowana zos-tała o 90 proc., emisja NOx o47 proc., a pyłów o 97 proc.Elektrownia Bełchatów opra-cowała też własną technologię„odrtęciowienia” spalin, któragwarantuje dotrzymanie emi-sji rtęci na poziomie niższymniż wymagane przez noweunijne standardy.
Mieli Imielin– Potrzebujemy nowychkopalni, by pokryć rosnące za-potrzebowanie na energię wkraju. Kończą nam się złożawęgla na obecnych frontachwydobywczych. W najbliż-szych latach będziemy potrze-bowali dodatkowych kilkumilionów ton węgla. By temusprostać, do 2027 roku mu-simy wybudować nową kopal-nię – powiedział wnp.plGrzegorz Tobiszowski, wice-minister energii.Chodzi o kopalnię „ImielinPółnoc” i o wejściu w nowezłoża węgla przez PolskąGrupę Górniczą. – PGG będzierealizować przedsięwzięciemające na celu rozszerzeniebazy zasobowej o nowe poleeksploatacyjne, którym jestzłoże „Imielin Północ”. Będzieto pierwszy etap rozbudowykopalni „Piast-Ziemowit”, po-równywany z budową nowejkopalni – informuje na wnp.plTomasz Rogala, prezes węglo-wej spółki. – Przewidywana wprzyszłości eksploatacja złóż„Imielin Północ”, „ZiemowitGłęboki” oraz „Piast Głęboki”warunkuje dalsze funkcjono-wanie kopalni Piast-Ziemowit,a ponadto pozwoli na posze-rzenie bazy zasobowej o 300

mln ton, wydłużenie żywotno-ści kopalni do roku 2068, rea-lizację zadań rocznych napoziomie 6,5 mln ton do roku2036, zwiększenie wydobyciado poziomu ok. 8,5 mln ton odroku 2040, po udostępnieniuzłoża „Piast Głęboki” – pod-kreśla prezes PGG.Z każdym rokiem złoża ko-palni „Piast-Ziemowit” ulegająstopniowemu sczerpywaniu.Bez udostępnienia złoża Imie-lin-Północ w 2025 r. doszłobydo znacznego ograniczeniawydobycia w ruchu „Ziemo-wit”. Dlatego pierwsze robotyprzygotowawcze rozpocząćsię mają jeszcze w tym roku iprowadzone będą właśnie wobszarze koncesyjnym ruchu„Ziemowit”, a realizacja zapla-nowanych zadań ma potrwaćok. 1,5 roku.– Zwykle eksploatacja od-bywa się odwrotnie – to zna-czy najpierw sięgamy powyżej położone pokłady, apotem sięgamy głębiej. W tymprzypadku odwracamy kolej-ność. Po pierwsze, możemysobie na to pozwolić, bo po-kład 207 leży wyżej od po-kładu 209 o ok. 110-120 m, ataka odległość pionowa daje

gwarancję, że wybieraniewęgla z niżej leżącego pokładunie zdegraduje zasobów leżą-cych wyżej. Po drugie, taka ko-lejność eksploatacji jest dlanas korzystniejsza z technicz-nego punktu widzenia – mówicytowany przez nettg.pl Ma-rek Maruszczyk, przewodni-czący Zespołu ds. budowykopalni „Imielin Północ” orazrozbudowy kopalni „Piast-Zie-mowit”.Obecnie górnicza spółkaoczekuje na wydanie przezGeneralną Dyrekcję OchronyŚrodowiska ostatecznej de-cyzji zamykającej etap postę-powania środowiskowego.Początkowo GDOŚ miał wydaćdecyzję do 14 kwietnia, ale po-stępowanie zostało przedłu-żone o dwa miesiące. W tymczasie nie próżnują różnegorodzaju zielone grupy ekoter-rorystyczne na czele z boga-tym i wpływowym na świecieGreenpeace. Nie od dziś wszakwiadomo, że przejęciem i ko-lonizacją polskiej energetyki iciepłownictwa są obce kon-cerny międzynarodowe, a zie-lone organizacje grają tupożytecznych idiotów.

Wielokrotnie opisywaliśmy kwestię odkrywki w Złoczewie
i złoża w Imielinie.



29 maja
2019

Dzieci do pracy?
Szykuje się rekordowywzrost płacy minimalnej. Odprzyszłego roku najprawdo-podobniej wyniesie 2500 zło-tych brutto. Związki zawo-dowe zrzeszone w Radzie Dia-logu Społecznego (RDS) pro-ponują 2520 złotych brutto.Oznacza to podwyżkę w wyso-kości blisko 200 złotych narękę. Gdyby podwyżka płacy mi-nimalnej była zgodna z usta-wowymi  wskaźnikami wynio-słaby mniej niż 2350 złotych.Co ciekawe nawet pracodawcytym razem chcą znacznie wy-ższej podwyżki minimalnejpłacy niż ustawowa. ForumPracodawców Polskich postu-luje właśnie 2500 brutto. FPPnie jest jednak w Radzie. Pra-codawcy w RDS, np. Konfede-racja Lewiatan, postulujewzrost do 2400 złotych, a tooznacza, że płaca minimalnana pewno nie będzie niższaniż ta kwota. Obecnie płaca minimalnastanowi zaledwie 47% śred-niej krajowej. By przynajmniejotrzymać ten poziom płacaminimalna musi wzrosnąć po-wyżej 2450 złotych brutto.Postulatem WZZ „Sierpień 80”jest by płaca minimalna wyno-siła 68% średniej krajowejoraz by ten współczynnik zos-tała wpisana jako zasada przyustalaniu płacy minimalnej. To

oznacza, że przy dzisiejszejśredniej krajowej wynoszącej5150 złotych brutto płaca mi-nimalna powinna wynosićprzynajmniej 3500 złotychbrutto, czyli na rękę 2510 zło-tych. Uważamy, że jest to po-ziom płacy minimalnej, któryzezwoli na godne życie w na-szym kraju, zwłaszcza przydwóch osobach pracujących wrodzinie. Zapewniłoby totakże życie powyżej poziomuminimum socjalnego (dla ro-dziny 2+2 wynosi ono ponad3800 złotych, więc dzisiejszapensja minimalna nawet przydwóch osobach pracującychnie jest w stanie zapewnićnawet zbliżonych zarobków),a to oznacza rozwój gospodar-czy i spadek bezrobocia. Ozna-czałoby to także, że pracachroniłaby przed biedą, a tak

być powinno. Oznaczałoby totakże większe wpływy do bu-dżetu, składki na służbę zdro-wia i do ZUS, a więc takżewyższe emerytury i lepszeusługi zdrowotne. Niestety, dzisiaj rządzącyna pensję minimalną nie pat-rzą jak na doskonałe narzę-dzie do wyciągania państwa ijego mieszkańców z biedy, dla-tego nawet podwyżka do 2500złotych, która wydaje się dużanadal nie będzie chronić przedbiedą. Wydaje się jednak, żeskoro nawet pracodawcy za-czynają myśleć o tym, żebypensje zwiększać w znaczniewiększym tempie to coś się wtym kierunku w Polsce za-czyna zmieniać. I to nie na gor-sze. Oby ten trend sięutrzymał. 
Łukasz Ługowski

W Polsce media głównegonurtu są tak bardzo odcięte odrzeczywistości, że przechodząw nich tezy usprawiedliwia-jące zatrudnianie czterolet-nich dzieci w kamienioło-mach, ceglarniach, czy kopal-niach. Nie pierwszy i pewnienie ostatni raz będzie możnacoś takiego usłyszeć w pol-skiej telewizji. Ostatnio w emi-towanym w TVN programie„Efekcie Domina” miliarderkiDominiki Kulczyk (córki zmar-łego Jana Kulczyka, najbogat-szego Polaka z majątkiemwielkim jak budżet szkol-nictwa)  mogliśmy usłyszeć, żezakazanie pracy dzieci spowo-duje, że nie będą mogły sięrozwijać.Teza lub sugestia, że niemożna zakazać pracy dziecipowinna z miejsca powodo-wać odruch obronny. Bo jest topo prostu skandal. Tymcza-sem nie tylko nie prosi się onatychmiastową zmianę treściprogramu, ale nawet się gopuszcza, co świadczy jak bar-dzo oderwana jest elita w tymkraju od rzeczywistości. Pracadzieci nie tylko musi być zaka-zana, ale jest konieczna bybiedne kraje mogły zacząć sięrozwijać. Tak jak u nas dziecinie muszą zarabiać na siebieby chodzić do szkoły. To bez-płatne szkolnictwo i stołówkiw szkołach spowodują, że ro-dzice przestaną dzieci wysyłać

do pracy. Bo po to chodządzieci do pracy w krajach trze-ciego świata, żeby zarobić naobiady w szkole i opłacićczesne. Rozwiązania są zatemsystemowe... Tymczasem wprogramie „Efekt Domina”przechodzi treść, w którejusprawiedliwia się ciężkąpracę małych dzieci, bo niebędą one mogły opłacić sobieobiadków w szkole! Zamiastwięc popierać bezpłatneszkolnictwo i stołówki w szko-łach, mówi się, że praca dziecijest dla nich konieczna, żebysię mogły rozwijać! Są kraje, gdzie dzieci pra-cują na plantacjach bawełnycały dzień za jednego cu-kierka, nawet bez dostępu dowody, w piekielnym upale. Sąna takich plantacjach 7-8 latki,które rzadko wytrzymujątakie warunki pracy. W innychkrajach takim dzieciom płacisię tak mało, że starcza imledwo na jeden posiłek wszkole. Zatem cały dzień pra-cują w kopalni, żeby móc sobiekupić jeden posiłek na prze-rwie w szkole. W każdej nor-malnej telewizji taka treść,która by usprawiedliwiała wy-zysk małych dzieci powinnaspowodować natychmiastowąreakcję w postaci skreśleniaprogramu. Jednak nie w pro-gramie Kulczyk, która ukoń-czyła kurs filantropii…
Łukasz Ługowski

Mimo straszenia przez neoliberałów

Rekordowy wzrost płacy minimalnej
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Wieczorem 24 maja tra-fiła do nas smutna informa-cja, że nie żyje Jan Guz, od15 lat szef centrali OPZZ,bojownik o prawa pracow-nicze i związkowe. Zapamiętamy ten mo-ment, gdy Jan Guz w 2009roku przyszedł udzielić namwsparcia podczas okupacjibiura poselskiego DonaldaTuska i poparł postulatywówczas zgłaszane.Rodzinie i najbliższymJanka Guza oraz koleżan-kom i kolegom z  organizacjizwiązkowych skupionych wOPZZ, składamy szczere wy-razy współczucia.
Cześć Jego pamięci!

Jan Guz 1956-2019
Nie żyje szef OPZZ


