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Felieton Doroty Gardias

SŁUCHAJCIE
GÓRNIKÓW,
NIE POLITYKÓW!
Temat

polskiego górnictwa wraca jak bumerang.
Najczęściej na początku lub na końcu kadencji
danego Rządu. Najpierw toczą się rozmowy, w międzyczasie
strajk i na koniec porozumienie komunikowane obietnicami
danej ekipy - nie zamkniemy kopalń, uratujemy górników etc.

Dorota Gardias

Przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych

„
Około 84% energii
elektrycznej pochodzi
właśnie
z węgla kamiennego,
wydobywanego przez
tych „nieszczęsnych”
górników.

Z całego tego galimatiasu przeciętny zjadacz chleba, czyli
zdecydowana większość z nas zrozumie, że chodzi tu tylko
o samych górników, ich miejsca pracy i jakość tegoż zatrudnienia.
To trochę tak jakby górnicy wydobywali węgiel sami dla
siebie. Zresztą, to samo tyczy się kolejarzy, pielęgniarek
i innych. Górników przedstawia się w większości jako
uprzywilejowanych roszczeniowców, którym wiecznie źle, za
mało, nie tak. A w ogóle te kopalnie to przeżytek, najlepiej
zamknąć, zakopać i zapomnieć. Przecież tak byłoby łatwiej,
a przede wszystkim taniej. Jestem przekonana, że część opinii
publicznej tak myśli, w tym spory jej kawałek to znani nam
wszystkim politycy. Ten brak uświadomienia, antypatia, czy
wręcz niechęć stanowi oręże w rękach decydentów, którzy nie
czując ogólnospołecznej presji zamiatają co rusz temat pod
dywan.
Otóż, należałoby uważniej posłuchać górników. Zestawić
opinie. Pokazać liczby, statystyki. Wnioski nasuwają się same,
a świat nie jest już tak czarno - biały. Wtedy dylematy stają się
o wiele bardziej skomplikowane. Może nawet powstać pytanie
- jak uratować polskie górnictwo?
Weźmy pod nóż górnictwo węgla kamiennego. Każdy z nas
posiada smartfona, komputer, pralkę, niektórzy zmywarkę
i kuchenkę mikrofalową, odkurzacz, toster etc. Około 84%
energii elektrycznej pochodzi właśnie z węgla kamiennego,
wydobywanego przez tych „nieszczęsnych” górników. Nikt
z nas nie lubi marznąć. Ciepłolubni powinni mieć na uwadze,
że 74% energii używanej do ogrzewania naszych mieszkań
i domów również pochodzi z węgla.
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Matematyki nie da się oszukać. Do niespełna
2050 roku dominantą naszego bezpieczeństwa
energetycznego będzie węgiel. Tak, słyszę
przestraszonego Ryszarda Petru. Panie Ryszardzie,
nie dokładamy pieniędzy.

Nieprzekonani zwrócą się w kierunku tzw.
przywilejów, a w szczególności do osławionej
14 - stki. Przede wszystkim - „czternastka” nie
jest przywilejem. Co do zasady 14 - sta pensja
wypłacana jest przez pracodawcę, najczęściej na
podstawie układów zbiorowych lub porozumień
W ciągu 11 miesięcy 2015r. sektor górniczy płacowych w konkretnej firmie. 14 - sta pensja
odprowadził łącznie 5.666.371,20 tys. zł to jeden z wielu elementów 12 - miesięcznego
podatku! Poprzednio, czyli w roku 2014 wynagrodzenia pracownika. 14 - sta pensja
łącznych suma obciążeń podatkowych wynosiła co do zasady była i jest płacona dotychczas
6.379.491,60 tys. zł !!!!
oddzielnie jako wynagrodzenie za pracę aby
ułatwić pracodawcy regulowanie należności
z wynagrodzeń w miesiącach kiedy wzrastała
W tym miejscu zaczyna się dramat każdego najbardziej sprzedaż węgla i poprawiała się
neoliberała, bo trudno być wiarygodnym płynność.
z jednej strony mówiąc o konieczności dopłacania,
a z drugiej strony komunikując intencje, że im
mniejsze podatki tym lepiej. Otóż, sektor górniczy Podsumowując - słuchajcie więcej górników,
obciążony jest, uwaga, 30 różnymi podatkami!! mniej polityków!
Które przedsiębiorstwo jest w stanie wytrzymać
kondycyjnie płacąc tak kolosalne daniny,
Dorota Gardias
jednocześnie nie otrzymując realnego wsparcia
Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
na rozwój infrastrukturalny, organizacyjny,
komunikacyjny, żaden.
Odpowiedzią może być słowo restrukuryzacja.
W ogólnym rozumieniu słowo to oznacza dążenie
do zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa. Jeśli
chodzi o polski sektor górniczy restrukturyzacja
oznacza dosłownie inwestowanie w likwidację
zakładów pracy. Im więcej zwolni się pracowników,
im kopalnia będzie wydobywać mniej surowca,
tym większa dotacja z budżetu UE.

W ciągu 11 miesięcy 2015r.
sektor górniczy
odprowadził łącznie
5.666.371,20 tys. zł podatku!
Poprzednio, czyli w roku
2014 łącznych suma obciążeń
podatkowych wynosiła
6.379.491,60 tys. zł
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Nominacja
DOROTY GARDIAS
na członka
Rady Dialogu Społecznego

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

„

Pamiętajcie jednak, że najbardziej
potrzebuje nas większość, która jest
tak silnie wyzyskiwana, wykluczana,
że lęka się zabrać głosu.
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JUŻ 21 MARCA
RUSZAMY

Z #ForumPrzyszłości
To będzie przełomowe wydarzenie.
Wypracujemy nową ofertę dla pracowników
- młodych i tych młodych duchem. Takiego
wydarzenia w historii polskich związków
zawodowych jeszcze nie było.
Lepiej być na bieżąco! Jak? Wystarczy śledzić
hashtag #ForumPrzyszłości w mediach
społecznościowych - Twitterze, Facebooku
i Vine.
Idzie nowe!

Grzegorz Sikora

Dyrektor do spraw komunikacji Forum
Związków Zawodowych
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Mariusz Tyl

BEZPIECZNA
POLSKA!
Mariusz Tyl

Przewodniczący
ZG NSZZ FSG i
Wiceprzewodniczący
Forum Związków
Zawodowych

„Zgodziliśmy się co do tego, że należy
zaostrzyć kontrole na granicach
zewnętrznych
wobec
wszystkich
osób, które wjeżdżają do Unii lub
z niej wyjeżdżają, by sprawdzić, czy nie
stanowią one zagrożenia” - powiedział
Klaas Dijkhoff, minister ds. migracji
Holandii, która przewodzi teraz pracom
Wspólnoty.

Piszę o tym, że warto zracjonalizować
debatę publiczną na temat bezpieczeństwa
naszych obywateli i naszych granic. Do tej
pory była to ogólna dyskusja dotycząca
bezpieczeństwa Państwa i obywateli
zupełnie sztucznie dzieląc ją na tych, co
straszą i tych, co są absolutnie beztroscy.
Tak naprawdę tu nie o poglądy, a o kwestie
strukturalne i organizacyjne chodzi.

Ostatnie
wydarzenia
dotyczące
uchodźców i migrantów w Europie
wymusiły potrzebę nowego spojrzenia na
sprawy migracji i pomocy cudzoziemcom.

Reorganizacja służb mundurowych,
w tym straży granicznej, która trwa
od 2009 roku doprowadziła do pewnej
dekoncentracji. Wiadomo - Schengen,
swoboda przemieszczania się i tak dalej.
Jednakże okoliczności uległy zmianie.
Dobrze, że Unia Europejska w końcu
podejmuje systemowe kroki, bo dzięki
temu łatwiej nam będzie zapanować nad
ewentualnym kryzysem. Szczególnie
chodzi tu o lotniska oraz południowo
- wschodnią, południową i zachodnią
część naszej granicy.

Wydarzenia, które będą miały miejsce
w przeciągu kolejnych miesięcy stanowią
ogromne wyzwanie dla całego systemu
bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej,
w tym również Polski. Stanie się tak
z kilku oczywistych powodów.
Przede
wszystkim
jesteśmy
organizatorami
Światowych
Dni
Młodzieży w Krakowie, a także
gospodarzami
Szczytu
NATO
w Warszawie. Dwie ogromne imprezy.
Miliony ludzi będzie przekraczać nasze
granicę
samochodem,
samolotem,
rowerem, statkiem, pieszo. Musimy mieć
też na uwadze, że z nadejściem wiosny
mogą pojawić się rzesze uchodźców,
którzy zapewne potraktują nasz kraj jako
tranzytowy nie zmieni to faktu iż będzie
to ogromne wyzwanie dla służb porządku
publicznego.

„

Reorganizacja .
służb mundurowych,
w tym straży granicznej,
która trwa od
2009 roku
doprowadziła do
pewnej
dekoncentracji.
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Od wielu miesięcy słyszeliśmy dywagacje
„jak wyjść z tego impasu?”, „co zrobić?”,
o braku procedur i uszczerbkach
w systemie nie wspominając. Procedury są,
system może działać sprawnie, wystarczy,
że obsługiwać będzie go wystarczająca
ilość funkcjonariuszy w tym strażników
granicznych w odpowiednich miejscach.
Wystarczy, że zadbamy o wystarczającą
ilość placówek terenowych. Wystarczy,
że już dziś uruchomimy system naboru
i szkoleń po to, aby doświadczeni
funkcjonariusze mieli odpowiednie
wsparcie. Proszę pamiętać, że uchodźców
wpuszczają, sprawdzają, weryfikują inni
ludzie, nie maszyny. Tych ludzi musi być
wystarczająco dużo, aby zminimalizować
ryzyko niepożądanych działań na terenie
naszego kraju.
Podsumowując
część
krajów
w dynamicznym tempie przywraca
kontrole graniczne. Okazało się bowiem,
że paradygmat totalnie zderegulowanego
przepływu ludzi do krajów UE
i pomiędzy krajami Wspólnoty po prostu
upadł. Każdy rozsądny człowiek wie, że
bezgraniczne zaufanie jest skrajnością
i nieodpowiedzialnością.
Mariusz Tyl

„
Procedury są,
system może
działać sprawnie,
wystarczy, że
obsługiwać
będzie go
wystarczająca ilość
funkcjonariuszy
w tym strażników
granicznych w
odpowiednich
miejscach.
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DEFINICJA PRACOWNIKA
PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU

„
Dziesiątki tysięcy młodych ludzi
wchodzi na rynek pracy nie mając
pojęcia o swoich prawach, nie
mając świadomości tego, że bardzo
często są po prostu wyzyskiwani. To
właśnie nic innego jak śmieciówki
wybudowały ten chory dystans
pomiędzy młodym pokoleniem,
a związkowcami.
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FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA SPOTKANIU

„DIALOG POMIĘDZY ORGANIZACJAMI
ZWIĄZKOWYMI Z TURCJI I UE
W KONTEKŚCIE MŁODYCH OSÓB”
POMIĘDZY KM EKZZ A MŁODZIEŻÓWKAMI TURECKICH
ORGANIZACJI

PRZEJDŹ DO ARTYKUŁU
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Ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
www.FZZ.org.pl

fb.com/ForumZZ

DOROTA
GARDIAS

Przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych

kontakt@dorotagardias.eu
@GardiasD
fb.com/gardiasdorota

GRZEGORZ
SIKORA

Dyrektor ds. komunikacji
Forum Związków Zawodowych

grzegorz.sikora@fzz.org.pl
@SGrzesiek
(+48) 728 916 994

