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Komunikat
dla pracowników KGHM

W wyniku og³oszenia wyników finansowych KGHM Polska Mied� S.A.,
Pracodawca najpó�niej do 31 sierpnia br. roku wyp³aci pracownikom
nagrodê z zysku za pierwsze pó³rocze w wysoko�ci 1/3 pensji.

Nie dla zmian w temperaturze
zastêpczej klimatu

Zgodnie z zapowiedziami, Pracodawca zaprosi³ stronê zwi¹zkow¹ na spo-
tkanie w dniu 29 lipca br. celem przekazania i omówienia przygotowa-
nych materia³ów zawieraj¹cych propozycje zmian w Zak³adowym Uk³a-
dzie Zbiorowym Pracy. Zmiany dotycz¹ zapisu reguluj¹cego kwestiê tem-
peratury zastêpczej klimatu, czyli jednego z warunków, którego spe³nie-
nie wi¹¿e siê ze skróconym czasem pracy do 6 godzin. �Skrócony czas
pracy stosuje siê (�) w wyrobiskach powy¿ej 28 stopni Celsjusza do 33
stopni Celsjusza, mierzonej termometrem suchym lub intensywno�ci
ch³odzenia mniejszej od 11 katastopni wilgotnych�. Proponowana przez
Pracodawcê zmiana skutkowa³aby wyd³u¿eniem czasu pracy czê�ci pra-
cowników.

Pracodawca w pierwszej kolejno�ci powinien jednak zrobiæ wszystko,
aby poprawiæ warunki pracy pracowników, a jest jeszcze du¿o do zrobie-
nia. Proponowane zmiany przeliczania temperatury nie wp³yn¹ na polep-
szenie warunków pracy za³ogi. Z tego powodu Sekcja Krajowa Górnictwa
Rud Miedzi NSZZ �Solidarno�æ� jest przeciwna wprowadzeniu powy¿-
szych zmian do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy dla pracowni-
ków KGHM.

Informacje z O/ZG
�Polkowice-Sieroszowice�

Podpisy ws. likwidacji i przelokowania premii C-1
Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w Zak³adach Górniczych �Po-
lkowice-Sieroszowice� poinformowa³a, ¿e zosta³a z³o¿ona petycja do Pre-
zesa KGHM Polska Mied� S.A. o poparciu zmian w Regulaminie Premio-
wania tj. likwidacji premii C-1 i przelokowaniu tych �rodków do stawek
osobistego zaszeregowania. W�ród pracowników Oddzia³u uda³o siê
zebraæ 1847 podpisów. Komisja Zak³adowa dziêkuje wszystkim pracow-
nikom, którzy z³o¿yli podpis pod inicjatyw¹, jednocze�nie oczekuj¹c na
podjêcie decyzji przez Prezesa w powy¿szej sprawie.

- - - - - - - - - -
Przeciwni SYNAPS
W zwi¹zku z zakoñczeniem programu pilota¿owego Systemu Lokalizacji
Maszyn w Wyrobiskach Górniczych SYNAPS w oddz. G-62 i G-63 oraz
rozbudowy systemu lokalizacji i identyfikacji w oddz. G-56 i G-61 w ZG
�Polkowice-Sieroszowice� Komisja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w
KGHM Polska Mied� S.A. O/ZG �Polkowice-Sieroszowice� maj¹c na uwa-
dze du¿e koszty wprowadzanego systemu wnios³a do Wiceprezesa ds.
Produkcji o spotkanie w powy¿szej sprawie.

Podwy¿ki dla pracowników
O/ZG �Rudna�

W imieniu Komisji Zak³adowej NSZZ �Solidarno�æ� O/ZG �Rudna�, Prze-
wodnicz¹cy Józef Czyczerski w dniu 26 lipca br. zawnioskowa³ do Dyrek-
tora Naczelnego Oddzia³u o przeszeregowanie pracowników Zak³adów
Górniczych �Rudna�. Wniosek poparty zosta³ danymi z �Raportu o wyna-
grodzeniach KGHM Polska Mied� S.A. za lata 2011-2015�, z którego jasno
wynika, ¿e dynamika wzrostu p³ac zatrudnionych na �Rudnej� jest ni¿sza
ni¿ w pozosta³ych oddzia³ach górniczych. Dyrekcja przysta³a na wniosek.
Od 1 sierpnia br. uruchomiono przeszeregowania, które obejm¹ 20%
za³ogi, czyli 905 pracowników.

Zmiana organizacji pracy
w ZG �Lubin�

Jak informuje Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� Oddzia³
Zak³ady Górnicze �Lubin� od 5 wrze�nia br. za³oga kopalni bêdzie praco-
waæ w nowym systemie zmianowym. Na wniosek NSZZ �Solidarno�æ�
wreszcie uda³o siê doj�æ do porozumienia. Dotychczas du¿a czê�æ pra-
cowników pracowa³a w systemie od pierwszej do czwartej zmiany. Z tego
powodu pracownik po pi¹tkowo-sobotniej nocnej zmianie mia³ zaledwie
pó³tora dnia odpoczynku do poniedzia³kowej pierwszej zmiany. Teraz to
siê zmieni.

Czy w koñcu odbêd¹ siê wybory
Rejonowego SIP?

Dwa lata temu w Zak³adach Górniczych �Rudna� dokonano wyboru
wszystkich Spo³ecznych Inspektorów Pracy, jednak¿e z pominiêciem
powo³ania Rejonowego SIP na rejonie wydobywczym R-IX (GG-2). Do
powo³ania Rejonowego SIP nie dosz³o z powodu bezprawnego oporu ze
strony wcze�niej urzêduj¹cego dyrektora oraz niektórych dzia³aczy zwi¹z-
kowych. NSZZ �Solidarno�æ� zdaj¹c sobie sprawê z bardzo wa¿nej roli
jak¹ sprawuj¹ Spo³eczni Inspektorzy Pracy protestowa³a przeciwko takie-
mu postepowaniu, niestety bezskutecznie. Komisja Zak³adowa NSZZ
�Solidarno�æ� wyst¹pi³a do nowego Dyrektora z pisemnym wnioskiem o
uruchomienie wyborów RSIP na rejonie wydobywczym R-IX. �Brak funk-
cjonowania RSIP na tym rejonie wprowadza chaos w funkcjonuj¹cej
strukturze SIP na O/ZG Rudna oraz brak równego i sprawiedliwego trak-
towania wszystkich rejonów. Taka sytuacja powoduje tak¿e niereprezen-
towanie tego rejonu w pracach Zak³adowej Komisji Bezpieczeñstwa Pra-
cy dzia³aj¹cej w O/ZG Rudna� � w imieniu Komisji Zak³adowej napisa³
Przewodnicz¹cy Józef Czyczerski.

Odpowiedzi udzieli³ Dyrektor ds. Pracowniczych: �(...) maj¹c na uwadze
postanowienia Regulaminu Wyborów Spo³ecznych Inspektorów Pracy
zwracam siê z wnioskiem o uregulowanie funkcjonowania RSIP na przed-
miotowym rejonie. Proszê o powiadomienie Dyrektor Naczelnego Od-
dzia³u o podjêtych i przeprowadzonych dzia³aniach.�. Pismo zosta³o za-



adresowane do wszystkich zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w Od-
dziale.

W zesz³ym roku do sprawy odnie�li siê sami Spo³eczni Inspektorzy Pracy
wybrani przez za³ogê Zak³adów Górniczych �Rudna�. Poni¿ej list sugeru-
j¹cy torpedowanie i próbê likwidacji Spo³ecznej Inspekcji Pracy przy
wspó³udziale ZZPD i ZZPPM.

�Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy dzia³ania do jakich do-
chodzi u nas w zak³adzie, a zwi¹zanych z funkcj¹ Spo³ecznego Inspekto-
ra Pracy. Zamieszanie jakie w zwi¹zku z tym powsta³o ma zasadniczy
wp³yw na warunki bezpieczeñstwa na naszym szybie. Zachowanie wy-
pracowanej ju¿ wysokiej kultury pracy w naszym zak³adzie wymaga, aby
mechanizm dzia³ania SIP by³ sprawny. ¯eby tak by³o, potrzebna jest do-
bra wola i wspó³praca zwi¹zków zawodowych z inspektorami SIP. Tylko
wspó³pracuj¹c mo¿na doprowadziæ do poprawy warunków pracy. Ci,
którzy temu szkodz¹, niszcz¹ w sposób konsekwentny strukturê SIP i od
dawna, dzia³aj¹ przeciw prawom pracowniczym. Spo³eczna Inspekcja
Pracy ma swoj¹ genezê w akcie prawnym okre�laj¹cym elementarne
wymagania dotycz¹ce warunków pracy w Brytyjskich przêdzalniach we³-
ny z roku 1802. Na Polski grunt zosta³a przeniesiona w roku 1950 i z
pó�niejszymi zmianami funkcjonuje do dzisiaj. Ta formacja powsta³a by
chroniæ pracowników przed krwio¿erczym obliczem kapitalizmu w tam-
tych latach, który ignorowa³ podstawowe zasady bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy, czasu pracy oraz warunków �rodowiska.

Dlatego w³a�nie trudno jest nam zrozumieæ jak mo¿na niszczyæ to �cia³o�
maj¹ce przecie¿ d³ug¹ historiê. Funkcjonuj¹cy w naszym zak³adzie sche-
mat organizacyjny SIP by³ od lat obszarem wypracowanego konsensu-
su, a struktura w ci¹gu kilku lat stanê³a na nogi i stanowi³a powa¿ne
oparcie i pomoc dla pracowników. To jest dorobek, podobnie jak dorob-
kiem jest Zak³adowy Uk³ad Zbiorowy Pracy. To dorobek grupy kilku zaan-
ga¿owanych w pracê spo³ecznych inspektorów pracy, na których zawsze
mo¿na liczyæ i nie obce jest im prawo pracy, kszta³towanie warunków i
kultury pracy, a tak¿e nadzór nad warunkami pracy w imieniu zwi¹zków
zawodowych oraz obrona praw pracowniczych wynikaj¹cych z Kodeksu
Pracy i innych przepisów prawa. Wszelkie manipulacje do jakich ostatnio
dochodzi przy strukturze i sposobach pracy SIP, powoduj¹ jej dezorgani-
zacjê, obni¿enie rangi i zepchniêcie na margines.

Rejonowy Inspektor GG-2, jednego z najtrudniejszych rejonów, oprócz
wykonywania wyznaczonych przepisami obowi¹zków, zawsze s³u¿y³ pra-
cownikom dobr¹ rad¹. Swoim autorytetem nie raz powodowa³ rozwi¹zy-
wanie sporów na linii podw³adny-prze³o¿ony. Mogli siê do niego zwróciæ
brygadowi i oddzia³owi inspektorzy w sprawach budz¹cych w¹tpliwo-
�ci. Zniesienie przez Zwi¹zki Zawodowe tej funkcji, a w szczególno�ci na
tak trudnym rejonie, jest nie tylko aktem nierównego traktowania przez
Organizacje s³u¿¹ce pracownikom i ³amania zasady s³u¿ebno�ci, bo to
my na was pracujemy, ale jest dzia³aniem na wprost antypracowniczym.

Dlatego te¿ zwracamy siê do organizacji zwi¹zkowych z ¿¹daniem przy-
wrócenia funkcji Rejonowego Spo³ecznego Inspektora Pracy na szybie
R-IX. Uwa¿amy, ¿e jest to niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania
SIP w naszym zak³adzie. Dlaczego Wy, Przewodnicz¹cy, wiêc im nie po-
magacie?!�

CBJ: rozmowy o podwy¿kach
W Centrum Badañ Jako�ci prowadzone s¹ rozmowy miêdzy Pracodawc¹
a Organizacjami Zwi¹zkowymi w sprawie podniesienia pracownikom
wynagrodzeñ. W tym roku nie by³o jeszcze ¿adnych ustaleñ dotycz¹cych
podwy¿ek. Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ �Solidar-
no�æ� w trakcie trwania poprzedniego spotkania z³o¿y³ wnioski do Pra-
codawcy m.in. w sprawie przedstawienia listy pracowników, którzy zo-
stali przeszeregowani w ostatnich trzech latach oraz o mo¿liwo�æ pod-
niesienia sk³adki na Pracowniczy Program Emerytalny.

Obecnie sk³adka na Pracowniczy Program Emerytalny wynosi 2%. Zgod-
nie z ustaw¹ maksymalnie mo¿e wynie�æ 7%. Inna kwesti¹ jest temat
premii uznaniowej. Od lat Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ �Solidarno�æ�
krytykuje podzia³ �rodków premii z Funduszu B (premia uznaniowa). W
ostatnich latach zaledwie co czwarta z³otówka z Funduszu trafi³a do sze-
regowych pracowników, co oznacza, ¿e przez ostatnie lata kadra zarz¹-
dzaj¹ca uczyni³a sobie z tej puli �rodków na wynagrodzenia dodatkowe
�ród³o regularnych dochodów. Najbli¿sze spotkanie z Zarz¹dem odbê-
dzie siê 25 sierpnia br.

31 sierpnia spotykamy
siê w Lubinie

31 sierpnia minie 36. rocznica powstania Niezale¿nego Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego NSZZ �Solidarno�æ� oraz 34. rocznica Zbrodni
Lubiñskiej. I tak jak co roku spotkamy siê w Lubinie aby pomodliæ siê w
intencjach: NSZZ �Solidarno�æ� oraz osób zamordowanych na ulicach
Lubina. 31 sierpnia o godzinie 17:00 w ko�ciele pw. Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa odprawiona zostanie Msza �wiêta, po mszy o godzinie 18
przejdziemy pod Pomnik Pamiêci Ofiar Lubina �82, gdzie do zebranych
przemówi Bogdan Or³owski przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ �Solidarno�æ�, nastêpnie zostan¹ z³o¿one wieñce i wi¹-
zanki kwiatów. Po uroczysto�ciach na Wzgórzu Zamkowym odbêdzie siê
koncert (biletowany) Anity Lipnickiej i Johna Portera. Trzy dni wcze�niej
zapraszamy na koncert pod nazw¹ Wolno�æ. Wyst¹pi¹ m.in. Janusz Ra-
dek, Robert Wójcicki. Koncert odbêdzie siê 28 sierpnia o godzinie 18 w
ko�ciele pw. �wiêtego Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Wstêp
wolny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia³u w uroczysto�ciach.

Ka¿dy kto prze¿y³ w Lubinie dzieñ 31 sierpnia 1982 roku, nie zapomni go
do koñca ¿ycia. Oto kolejny raz na ulicach polskiego miasta rozleg³y siê
serie z broni maszynowej. Posypa³y siê pojedyncze strza³y, petardy i gra-
naty z gazem ³zawi¹cym. Pola³a siê robotnicza krew, pola³y siê ³zy. Oto
kolejny raz Rz¹d mieni¹cy siê ludowym skierowa³ broñ przeciwko swoim
rodakom. Od kul zginêli: Andrzej Trajkowski, Micha³ Adamowicz oraz Mie-
czys³aw Po�niak. Tym razem mieli�my w Lubinie mo¿liwo�æ ujrzenia na
w³asne oczy prawdziwego oblicza Rz¹du � oblicza morderczego tyrana.
Totalitarnej w³adzy nie spodoba³a siê pokojowa manifestacja dla uczcze-
nia rocznicy podeptanych porozumieñ spo³ecznych z Gdañska, Szczeci-
na i Jastrzêbia, nie spodoba³ siê krzy¿ uk³adany z kwiatów przez mieszkañ-
ców spokojnego miasta, nie spodoba³y siê nawet �wiête dla ka¿dego
Polaka pie�ni patriotyczne i religijne. Posypa³y siê do zgnêbionych, ale
pokojowo nastrojonych ludzi strza³y. Pope³niono mord na bezbronnej
ludno�ci. Tego zapomnieæ nie wolno! Mo¿na po chrze�cijañsku wyba-
czyæ, ale zapomnieæ � NIE!

WO, www.solidarnosc.org.pl/legnica/

Tylko przemys³ zapewni
rozwój

Bez nowoczesnego przemys³u opartego na rodzimym kapitale i pol-
skim potencjale naukowo-badawczym Polska jest skazana na rolê
gospodarki poddostawcy konkuruj¹cej jedynie niskimi p³acami. W
ten sposób nigdy nie uda nam siê do³¹czyæ do grona pañstw wysoko-
rozwiniêtych.

Globalny kryzys gospodarczy dobitnie pokaza³, jak bardzo b³êdna by³a
promowana w ca³ej Europie idea gospodarki opartej na us³ugach. Okaza-
³o siê, ¿e bez silnej tzw. realnej gospodarki, bez nowoczesnego przemys³u
nie da siê zbudowaæ ani trwa³ego wzrostu gospodarczego, ani stabilne-
go rynku pracy. Ju¿ w 2012 roku unijny komisarz ds. przemys³u mówi³ o
potrzebie reindustrializacji europejskiej gospodarki jako jedynym sposo-
bie walki ze spowolnieniem gospodarczym. Zgodnie ze strategi¹ przyjêt¹
wówczas przez Komisjê Europejsk¹ udzia³ przemys³u w unijnym PKB ma
wzrosn¹æ z poziomu 15,6 proc. w 2012 roku do 20 proc. w roku 2020.
Owocem zmiany my�lenia europejskich elit o przemy�le jest te¿ Plan
Inwestycyjny dla Europy, zwany potocznie Planem Junckera, czyli przy-
gotowany przez Komisjê Europejsk¹ i Europejski Bank Inwestycyjny pro-
gram pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej opiewaj¹cy na
315 miliardów euro.

Lata zaniedbañ
Równie¿ w naszym kraju potrzeba budowy nowoczesnego rodzimego
przemys³u jest w ostatnim czasie odmieniana przez wszystkie przypadki,
g³ównie za spraw¹ tzw. Planu Morawieckiego, czyli rz¹dowego Programu
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Reindustrializacja jest równie¿ jed-
nym z g³ównych obszarów tzw. Kontraktu dla Województwa �l¹skiego
przygotowywanego pod auspicjami Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-



³ecznego w Katowicach z inicjatywy �l¹sko-d¹browskiej Solidarno�ci.
Zaleg³o�ci do nadrobienia s¹ ogromne. Przez ostatnie æwieræwiecze ko-
lejne rz¹dy nie prowadzi³y kompletnie ¿adnej polityki przemys³owej lub
koncentrowa³y siê na likwidacji pañstwowych zak³adów produkcyjnych
b¹d� ich bezmy�lnej prywatyzacji. Jak wskazuje raport Polskiego Lobby
Przemys³owego pt. �Straty w potencjale polskiego przemys³u i jego u³omna
transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Pol-
ski�, spo�ród 1525 nowych zak³adów przemys³owych zbudowanych w
PRL, po 1989 roku zlikwidowano co najmniej 424 z nich, czyli znacznie
wiêcej ni¿ w innych krajach Europy �rodkowo-Wschodniej przechodz¹-
cych transformacjê ustrojow¹ podobn¹ do naszej. W ci¹gu 12 lat od
1990 roku liczba polskich pracowników zatrudnionych w przemy�le skur-
czy³a siê o ponad 2 mln.

Specjalne Strefy Ekonomiczne
W zasadzie jedyn¹ realn¹ odpowiedzi¹ na masow¹ likwidacjê rodzimego
przemys³u po 1989 roku by³o tworzenie Specjalnych Stref Ekonomicz-
nych. Inwestorzy dzia³aj¹cy w strefach otrzymali szerok¹ pomoc publiczn¹
w postaci zwolnieñ z podatków dochodowych i podatku od nierucho-
mo�ci oraz inne przywileje. SSE zosta³y zdominowane przez kapita³ zagra-
niczny. Wed³ug danych Ministerstwa Gospodarki, na koniec grudnia 2014
roku skumulowana warto�æ inwestycji w SSE wynosi³a blisko 102 mld
z³otych, z czego polskie inwestycje stanowi³y jedynie ok. 19 proc. Choæ
Strefy mia³y funkcjonowaæ jako krótkotrwa³y instrument s³u¿¹cy do przy-
ci¹gania inwestycji zagranicznych, w 2013 roku ówczesny rz¹d podj¹³
decyzjê o przed³u¿eniu ich funkcjonowania do 2023 roku. Mimo niew¹t-
pliwych korzy�ci z powstania SSE, dziêki którym powsta³y dziesi¹tki ty-
siêcy miejsc pracy, nie s¹ one narzêdziem umo¿liwiaj¹cym budowê silne-
go, innowacyjnego przemys³u.

Pu³apka niskich p³ac
SSE konserwuj¹ sytuacjê, w której g³ówn¹ przewag¹ konkurencyjn¹ pol-
skiej gospodarki s¹ niskie p³ace. Jak wynika z badañ Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, niskie koszty pracy obok dostêpu
do wykwalifikowanej kadry stanowi¹ g³ówn¹ zachêtê do inwestowania w
naszym kraju dla zagranicznych przedsiêbiorców. Udzia³ p³ac w polskim
PKB wyniós³ w Polsce w 2015 roku 46 proc., czyli zaraz po Litwie najmniej
w Unii Europejskiej. W�ród krajów OECD wska�nik ten jest ni¿szy tylko w
Meksyku.

Przemys³ oparty na zagranicznych inwestycjach bezpo�rednich nie sprzyja
równie¿ innowacjom. Jak wskazuj¹ autorzy raportu Fundacji Kaleckiego
�Kapita³ zagraniczny: czy jeste�my gospodark¹ poddostawcy?�, m.in.
dziêki SSE specjalno�ci¹ naszego kraju sta³y siê montownie g³ównie
komponentów samochodowych i sprzêtu RTV AGD. Choæ s¹ to czêsto
produkty zaawansowane technologicznie, faza koncepcyjno-badawcza
ich produkcji oraz sprzeda¿ znajduje siê poza granicami naszego kraju.
Innymi s³owy montuj¹c produkty opracowane w innych krajach, w ¿aden
sposób nie rozwijamy rodzimego potencja³u innowacyjnego.

Gospodarka poddostawcy
To sprawia równie¿, ¿e przyjmujemy na siebie rolê gospodarki poddo-
stawcy uzale¿nionej od innych, silniejszych gospodarek, z których po-
chodz¹ firmy montuj¹ce u nas swoje produkty. � Obecna struktura inwe-
stycji zagranicznych konserwuje model rozwojowy oparty na niskich
kosztach pracy, co mo¿e skutkowaæ utrzymaniem peryferyjnej roli Polski
w �wiatowej gospodarce. Z pozycji poddostawcy taniej pracy i �rednio-
zaawansowanej produkcji mo¿e byæ trudno do³¹czyæ do grona krajów
wysokorozwiniêtych � czytamy w raporcie Fundacji Kaleckiego.
£ukasz Karczmarczyk, Tygodnik �l¹sko-D¹browski 26/2016

Aktualno�ci
Zatrudnienie i wynagrodzenia wci¹¿ w górê
4,3 tys. z³ brutto wynios³a �rednia p³aca w sektorze przedsiêbiorstw. To a¿
o 4,8 proc. wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym, a realnie � po uwzglêdnieniu
zmian w cenach � nawet o 5,7 proc. wiêcej, poinformowa³ G³ówny Urz¹d
Statystyczny.

Najwiêksz¹ poprawê wynagrodzeñ odnotowa³y osoby zatrudnione w
zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,3 proc.), dzia³alno�ci profesjonalnej,
naukowej i technicznej (o 5,7 proc.) oraz handlu, naprawie pojazdów
samochodowych (o 5,3 proc.).

W lipcu te¿ dalej ros³o zatrudnienie. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze
przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych powy¿ej dziewiêciu pracowników w lip-

cu wynios³o blisko 576,2 tys. To wiêcej o 3,2 proc. ni¿ w lipcu 2015 r.
Najwiêkszy popyt na pracê raportuj¹ bran¿e us³ugowe, ale tak¿e w sekto-
rze administrowania i dzia³alno�ci wspieraj¹cej etatowe zatrudnienie oraz
w bran¿y informacji, telekomunikacji. Zapotrzebowanie pracowników
widaæ tez w przemy�le. Przy produkcji wyrobów z metali zatrudnienie
wzros³o o ok. 13 tys. osób w stosunku do roku poprzedniego, przy pro-
dukcji z tworzyw sztucznych o 10 tys. osób, a przy produkcji samocho-
dów oraz mebli � po 9 tys. osób.

GUS / solidarnosc.org.pl
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Nadgodziny - nasz chleb powszedni. Polacy pracuj¹ coraz d³u¿ej
A¿ trzech na czterech polskich pracowników pracuje w nadgodzinach.
Dotyczy to pracowników zarówno zatrudnionych na pe³en etat, na pó³
etatu, samozatrudnionych, ale tak¿e studentów � informuje �Rzeczpo-
spolita� powo³uj¹c siê na badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland.

Badanie, w którym wziê³o udzia³ 1,5 tysi¹ca pracowników wykaza³o, ¿e
ponad po³owa pracowników zabiera pracê do domu, a podobna liczba
nadrabia zaleg³o�ci w weekendy. Rekordzi�ci (6 procent badanych) mówi¹
nawet o 20 � 25 dodatkowych godzinach tygodniowo.

Specjali�ci mówi¹, ¿e w wielu bran¿ach jest deficyt pracowników, na
przyk³ad w handlu i us³ugach. Dlatego ci, którzy s¹ dostêpni musz¹ pra-
cowaæ coraz d³u¿ej. Problem dotyczy te¿ fachowców i specjalistów, któ-
rzy s¹ poszukiwaniu na rynku pracy. Jednak w niektórych firmach, na
przyk³ad w bankach nadgodziny s¹ elementem organizacji pracy. Coraz
czê�ciej tak¿e pracodawcy wymagaj¹ od pracowników, aby równie¿ w
czasie wolnym odbierali telefony lub odpowiadali na maile.

Region Gdañski
- - - - - - - - - -

Polacy na swoje mieszkanie musz¹ pracowaæ d³u¿ej ni¿ przeciêtny
Europejczyk
�rednia liczba nowo oddanych mieszkañ natomiast plasuje nas powy¿ej
�redniej europejskiej � tak wynika z pi¹tej edycji raportu �Property Index.
Overview of European Residential Markets�, przygotowanego przez firmê
doradcz¹ Deloitte, o czym informuje portal wgospodarce.pl.

Raport podsumowuje rynek nieruchomo�ci najwiêkszych miast w sie-
demnastu krajach Unii Europejskiej, Rosji oraz w Izraelu. Nieco ponad 1,1
tys. euro wynosi³a w ubieg³ym roku �rednia cena metra kwadratowego w
Polsce. Taniej jest tylko w Rosji, na Wêgrzech i w Portugalii. Najdro¿ej jest
za to we Francji, Izraelu, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W 2015 r. ceny polskich
mieszkañ w porównaniu z rokiem 2014 w³a�ciwie siê nie zmieni³y.

Je�li pos³u¿ymy siê danymi odnosz¹cymi siê do wysoko�ci �redniej rocz-
nej pensji brutto w danym kraju, najszybciej na w³asne mieszkanie mog¹
sobie pozwoliæ Niemcy, natomiast my znajdujemy siê na pi¹tym miejscu
od koñca. Niemców ju¿ po 39 miesi¹cach pracy by³oby staæ na 70-metro-
we lokum, Polacy musieliby pracowaæ a¿ osiem lat (przeznaczaj¹c na ten
cel ca³e pensje brutto).

Region Gdañski
- - - - - - - - - -

Rosja straci³a prawie siedem milionów miejsc pracy
Tempo rozwoju gospodarki rosyjskiej dramatycznie spada, znacznie bar-
dziej ni¿ wynika to z na³o¿onych na Rosjê sankcji w zwi¹zku z agresj¹ na
Ukrainê i aktualnych niskich cen surowców na rynkach �wiatowych.

Rzecznik praw rosyjskiego biznesu przy prezydencie Rosji Borys Titow
podczas spotkania w Nowosybirsku przyzna³:  tylko w ci¹gu ostatnich
trzech lat stracili�my ponad 6,8 mln miejsc pracy.  Titow opiera³ siê na
danych rosyjskiej Federalnej S³u¿by Podatkowej.

Sami do koñca nie wiemy, co siê dzieje w naszej gospodarce. Wychodzi
na to, ¿e rozwija siê znacznie gorzej, ni¿ siê do tego przyzwyczaili�my -
szczerze przyzna³ Titow.

Do poprawy sytuacji potrzebne jest wsparcie pañstwa szczególnie dla
ma³ego i �redniego biznesu; zalegalizowaæ szar¹ strefê oraz stworzyæ
miejsca pracy o wysokiej wydajno�ci z wykorzystaniem nowych techno-
logii � doda³.

Tygodnik Solidarno�æ
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Wolne niedziele nie spowoduj¹ zwolnieñ pracowników
� Mam nadziejê, ¿e ustawa ograniczaj¹ca handel w niedzielê bêdzie obo-
wi¹zywa³a ju¿ od 2017 roku. Oczywi�cie zdajê sobie sprawê, ¿e przygoto-
wany przez nas projekt obywatelski mo¿e byæ w Sejmie poddany pew-
nym modyfikacjom. Jeste�my gotowi na tak¹ dyskusjê � powiedzia³ 18
sierpnia na antenie Radia Gdañsk Krzysztof Do�la. Przewodnicz¹cy Za-
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rz¹du Regionu Gdañskiego NSZZ �Solidarno�æ� by³ go�ciem programu
�Rozmowa kontrolowana�.

Zdaniem Krzysztofa Do�la ograniczenie handlu w niedzielê nie spowodu-
je zwolnieñ pracowników w sektorze handlu. � Z informacji, które posia-
damy od komisji zak³adowych dzia³aj¹cych w firmach handlowych, zw³asz-
cza w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych, wynika, ¿e w obsa-
dach tych sklepów nie ma nadwy¿ek, raczej wystêpuj¹ niedobory, które
musz¹ byæ uzupe³niane poprzez pracowników �ci¹ganych z agencji pra-
cy tymczasowej lub zatrudnianych na podstawie umów cywilno-praw-
nych � powiedzia³ Krzysztof Do�la. Przewodnicz¹cy gdañskiej �S� doda³,
¿e kilka lat temu równie¿ straszono spo³eczeñstwo zwolnieniami pracow-
ników i stratami w gospodarce, jakie mia³o spowodowaæ wprowadzenie
dnia wolnego od pracy w �wiêto Trzech Króli. Tymczasem nic takiego nie
mia³o miejsca, nast¹pi³ wrêcz wzrost obrotów sklepów w dniach poprze-
dzaj¹cych to �wiêto.

Krzysztof Do�la w rozmowie odniós³ siê równie¿ do poziomu bezrobocia
w Polsce. Jego zdaniem fakt, ¿e jest ono obecnie najni¿sze od æwieræwie-
cza nie oznacza, ¿e nie nale¿y ju¿ podejmowaæ ¿adnych dzia³añ w celu
jego dalszego obni¿enia. � Widzimy, ¿e poprawia siê sytuacja na rynku
pracy, ale dotyczy to g³ównie wielkich miast i centrów województw. W
mniejszych miejscowo�ciach wci¹¿ s¹ du¿e problemy ze znalezieniem
pracy � podkre�li³ szef gdañskiej �S�.

Region Gdañski
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Nie ucz¹ siê ani nie pracuj¹
Prawie 5 mln, czyli 17,3 proc. m³odych mieszkañców Unii Europejskiej w
wieku od 20 do 24 lat nie uczy siê, ani nie pracuje � poda³ Europejski
Urz¹d Statystyczny. Najgorzej pod tym wzglêdem jest we W³oszech i w
Grecji, gdzie nie uczy siê, ani nie pracuje odpowiednio 31,1 i 26,1 proc.
m³odych ludzi. W tych dwóch krajach odsetek m³odych obywateli znaj-
duj¹cych siê w takiej sytuacji wzrós³ w ci¹gu ostatnich 10 lat o 9 proc. Nie
uczy siê i nie pracuje równie¿ ponad 20 proc. m³odych Chorwatów, Ru-
munów, Bu³garów, Hiszpanów i Cypryjczyków. Najmniej nieucz¹cych siê
i niepracuj¹cych m³odych mieszkañców w wieku od 20 do 24 lat by³o w
Holandii (7,2 proc.), Luksemburgu (8,8 proc.), Danii, Niemczech i Szwecji
(po 9,3 proc.), na Malcie i w Austrii (9,8 proc.) oraz w Czechach (10,8
proc). Wed³ug danych opublikowanych przez Eurostat w Polsce odsetek
takich osób siêga³ w zesz³ym roku 17,6 proc., czyli o 2,8 punktu procen-
towego mniej ni¿ dziesiêæ lat temu. W 2015 roku 38 proc. m³odych miesz-
kañców Polski w wieku od 20 do 24 lat uczy³o siê, a 34 proc. pracowa³o.
Z kolei 10,4 proc. osób w tej grupie wiekowej w Polsce zarówno uczy³o
siê, jak i pracowa³o.

Tygodnik �l¹sko-D¹browski 26/2016
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Ograniczyæ marnotrawstwo
W³oski rz¹d przyj¹³ ustawê maj¹c¹ ograniczyæ marnotrawstwo ¿ywno�ci
Co roku w tym kraju na �mietnik trafia 5 mln ton jedzenia wartych 8 mld
euro. Zgodnie z ustaw¹ bezp³atne przekazywanie ¿ywno�ci ma byæ ³atwiej-
sze, a darczyñcy skorzystaj¹ z ulg podatkowych. Celem ustawy jest zmniej-
szenie skali marnotrawstwa o milion ton ¿ywno�ci rocznie. Codziennie
we W³oszech wyrzuca siê m.in. 13 tys. ton pieczywa. Od teraz na mocy
nowych przepisów niesprzedany w ci¹gu 24 godzin chleb mo¿e zostaæ
przekazany w formie darowizny organizacjom dobroczynnym.

Wed³ug szacunków instytucji charytatywnych, gdyby tylko wszystkie
instytucje publiczne wyposa¿one w sto³ówki, nie marnotrawi³y ¿ywno-
�ci, mo¿na by rozdaæ dodatkowo 7 milionów posi³ków najbiedniejszym.
Nowe przepisy wskazuj¹ te¿ metody zapobiegania marnowaniu siê le-
karstw. Niewykorzystane opakowania, z wyj¹tkiem tych dostêpnych tyl-
ko w szpitalach, bêd¹ rozdawane potrzebuj¹cym. Jak wynika z danych
Polskich Banków ¯ywno�ci w naszym kraju na �mietnik co roku trafia 9
mln ton ¿ywno�ci, czyli prawie 2 razy wiêcej ni¿ we W³oszech.

Zaproszenie na pogrzeb
Inki i Zagoñczyka

Piotr Duda, przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno�æ� zapra-
sza na uroczysty pogrzeb ¯o³nierzy Niez³omnych, Danuty Siedzikówny
ps. �Inka� i Feliksa Selmanowicza ps. �Zagoñczyk�, który odbêdzie siê 28
sierpnia br. w Gdañsku.

�NSZZ Solidarno�æ to nie tylko walka o prawa pracownicze, ale tak¿e
dbanie o historiê. Na pocz¹tku lat 90-tych, w okresie transformacji, za-
ch³ysnêli�my siê wolno�ci¹ i próbowali�my robiæ wszystko, lecz nie za-
dbali�my o najnowsz¹ historiê. W tej chwili nadrabiamy ten stracony
czas� - czytamy w zaproszeniu

Pogrzeb pañstwowy �p. Danuty Siedzikówny pseudonim �Inka�, sanita-
riuszki 5 Wileñskiej Brygady AK oraz �p. Feliksa Selmanowicza � pseudo-
nim �Zagoñczyk�, dowódcy 2 kompanii 4 Wileñskiej Brygady AK odbê-
dzie siê w niedzielê 28 sierpnia 2016 r. - w 70. rocznicê wykonania wyroku
�mierci na bohaterach przez komunistycznych oprawców. Pogrzeb roz-
pocznie siê Msz¹ �w. w Bazylice Mariackiej o godz. 13.00, której przewod-
niczy³ bêdzie arcybiskup metropolita gdañski S³awoj Leszek G³ód�.

Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa kondukt uda siê na Cmentarz Garnizono-
wy w Gdañsku. Pogrzeb ma charakter pañstwowy, w którym udzia³ po-
twierdzi³ Prezydent RP Andrzej Duda, Pani Premier Beata Szyd³o, ministro-
wie, parlamentarzy�ci, ludzie Solidarno�ci z ca³ego kraju oraz mieszkañcy
Trójmiasta.

Pogrzeb odbêdzie siê dok³adnie w dniu siedemdziesi¹tej rocznicy wyko-
nania wyroku �mierci na bohaterach �Ince� i �Zagoñczyku�. Pochówek
bohaterów bêdzie wspólny, o czym zdecydowa³y ich rodziny. Oboje zgi-
nêli tego samego dnia w 1946 r., pochowani zostali te¿ obok siebie w
bezimiennym grobie. Miejsce to jesieni¹ 2014 r. odnalaz³ na cmentarzu
garnizonowym w Gdañsku zespó³ poszukiwawczy IPN kierowany przez
prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Ten niezwyk³y pogrzeb organizowany jest
przez Instytut Pamiêci Narodowej i NSZZ �Solidarno�æ�.

ipn.gov.pl, solidarnosc.org.pl

Dalej w natarciu
Zakoñczy³a siê wizyta Ojca �wiêtego Franciszka w naszym kraju i
przynajmniej oficjalnie zakoñczy³y siê �wiatowe Dni M³odzie¿y. Pew-
nie jak w wiêkszo�ci tego typu spotkañ na wspania³e owoce przyj-
dzie trochê poczekaæ - musimy wszyscy trochê och³on¹æ i odpo-

cz¹æ. Ojciec �wiêty Franciszek stara³ siê docieraæ z przekazem swo-
ich my�li nie tylko do zgromadzonej m³odzie¿y na placach modlitwy,
ale te¿ do ogl¹daj¹cych te spotkania z przekazów telewizyjnych.
Robi³ to w sposób bardzo prosty i zrozumia³y, lecz na pewno potrze-
bujemy czasu, aby dobrze odczytaæ warto�æ tych s³ów. Jak wielo-
krotnie mogli�my siê przekonaæ, nie by³y to s³owa czy my�li bardzo
skomplikowane. One na co dzieñ powinny byæ naszym przes³aniem
w domu, pracy czy szkole, to takie proste powiedzieæ: proszê, dziê-
kujê, przepraszam. Te s³owa tak wiele znacz¹. Wystarczy je tylko
rozumieæ i stosowaæ.

Jak mi³o by³o popatrzeæ mimo ró¿nych barier jêzykowych, trudu czy
zmêczenia na u�miechniête twarze uczestników tych modlitewnych
spotkañ i nie nale¿y w¹tpiæ, czy oni wiedzieli po co przyjechali i czy
przybyli z w³asnej woli. Ich nikt nie przekupywa³ ¿adnymi b³yskotka-
mi. W�ród wielu uczestników byli i tacy, którzy nie wierzyli w Boga,
jego przykazania i mi³osierdzie, ale s³uchaj¹c s³ów Ojca �wiêtego
Franciszka czy przepiêknie przygotowanej i prowadzonej drogi krzy-
¿owej uwierzyli i nie wstydzili siê do tego przyznaæ. Ale byli i s¹ na
pewno tacy, którym wizyta Ojca �wiêtego Franciszka i miliony war-
to�ciowej m³odzie¿y w naszym kraju przeszkadza³y. Bêd¹ to krytyko-
wali i maj¹ do tego prawo, nikt ich za to nie karze i nie zamyka. Ja
wiem, ¿e zawsze ³atwiej siê krytykuje, czêsto nie bior¹c za to ¿adnej
odpowiedzialno�ci, ani¿eli przedstawia m¹dr¹ alternatywê. Byæ mo¿e
i dla nich potrzeba wiêcej czasu i gorliwszej modlitwy, ¿eby zrozu-
mieli, ¿e przede wszystkim Polska obchodzi 1050 rocznicê Chrztu
Polski, bo przecie¿ Europa oparta by³a na warto�ciach chrze�cijañ-
skich. Powoli coraz bardziej widoczne s¹ zgubne skutki odchodze-
nia od tych warto�ci. A póki co w my�l przys³owia: psy szczekaj¹,
karawana jedzie dalej.

Nuciñski


