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i w Tauronie
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Związek w Minova Ekochem
działa dopiero od kilku tygodni,
a już należy do niego 1/3 załogi.
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Energia z OZE może wydawać
się tania tylko dzięki dopłatom
– mówi prof. Mielczarski.
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Ponad 672 tys. zł przekazał
WFOŚiGW w Katowicach
na wakacje zuchów i harcerzy.
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umowa społeczna

Logika rządu. Zwiększać,
ale jednocześnie zmniejszać.
Foto: TŚD

Spotkanie się odbyło.
Dalej wiemy, że niewiele
wiemy – powiedział szef
śląsko-dąbrowskiej
„Solidarności” Dominik
Kolorz po spotkaniu
przedstawicieli
górniczych związków
zawodowych z
premierem Mateuszem
Morawieckim, które
odbyło się 25 lipca
w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim
w Katowicach.

T

ematem rozmów był stan
realizacji umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Związkowcy
wskazują, że deklaracje rządzących dotyczące przyszłości górnictwa
wzajemnie się wykluczają.

Wykorzystać i znów
likwidować?

– Jeżeli jest deklaracja, bo ona dzisiaj padła,
że będziemy w końcu notyfikować umowę
społeczną, a zarazem wszyscy mówią
o tym, że będziemy zwiększać wydobycie, to coś tu nie gra, bo umowa społeczna,
generalnie rzecz biorąc, zakłada zmniejszenie wydobycia, odchodzenie od węgla
– powiedział Dominik Kolorz. Bogusław
Hutek, szef górniczej „Solidarności”
zaznaczył, że treść umowy społecznej
w wersji przyjętej wiosną 2021 roku, czyli
tej, która trafiła do notyfikacji, przewiduje,
że w przyszłym roku PGG wydobędzie
aż o 1 mln ton mniej węgla. Strona związkowa obawia się, że celem rządzących jest
wykorzystanie górników do krótkotrwałego zwiększenia wydobycia węgla w najbliższych kilku latach, a następnie szybki
powrót do polityki likwidacji górnictwa
węgla kamiennego na rzecz gazu.

Chaos kompetencyjny

– Spotkanie było dosyć ostre, męskie,
ale myślę, że to nie może być ostatnie spotkanie – ocenił Dominik Kolorz, dodając,
iż ma wrażenie, że w rządzie panuje „duży

chaos kompetencyjny”. W rozmowach
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach obok premiera Morawieckiego uczestniczyli też wiceminister
finansów Artur Soboń, który kilkanaście
miesięcy temu jako wiceminister aktywów państwowych negocjował umowę
społeczną z reprezentantami związków
zawodowych, a także były minister energii Krzysztof Tchórzewski w rządach
Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.
Tchórzewski jest wymieniany ostatnio
jako potencjalny kandydat na członka
rządu odpowiedzialnego za funkcjonowanie sektora paliwowo-energetycznego.
– Obecność na spotkaniu Krzysztofa
Tchórzewskiego to jest jakieś światełko
nadziei, że może będzie lepiej, bo za
ministra Tchórzewskiego akurat dobrze
funkcjonował cały sektor paliwowoenergetyczny, ale to jest pytanie, czy pan
minister Tchórzewski pojawi się w rządzie,
jakie będzie miał kompetencje. Tego nie
wiemy, a wewnętrzne tarcia w obozie
władzy przerastają wszystkich, nas też
– skomentował Kolorz.

Umowę trzeba dostosować
do nowych realiów

Spotkanie, które odbyło się 25 lipca,
to efekt wystąpienia przedstawicieli strony
związkowej do premiera, wystosowanego
12 lipca. W piśmie do szefa rządu związkowcy ocenili, że podpisana ponad rok
temu umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa nie jest realizowana,

co grozi pogłębieniem kryzysu energetycznego. Zażądali pilnego spotkania ze stroną
rządową. Wskazali, że proces notyfikacji
umowy społecznej w Komisji Europejskiej
od miesięcy tkwi w martwym punkcie.
Podkreślali też, że ze względu na radykalną
zmianę uwarunkowań wewnętrznych
oraz międzynarodowych, konieczne jest
dostosowanie wielu elementów umowy
do nowych realiów. Szczególnie w kwestii
zwiększenia wydobycia węgla oraz wydłużenia funkcjonowania kopalń.
Podczas wypowiedzi dla dziennikarzy
przed spotkaniem z premierem Dominik
Kolorz wskazywał, że część umowy dotycząca harmonogramu wygaszania kopalń
wymaga głębokiej modyfikacji. – Biorąc
pod uwagę obecny kryzys energetyczny
i surowcowy, dla nas nie ulega wątpliwości,
że środek okresu obowiązywania umowy
społecznej, czyli lata 2027-36 powinien być
zrekonstruowany. Zmieniona powinna
być także cała konstrukcja planów operacyjnych kopalń, bo one nijak się mają do
aktualnej rzeczywistości” – powiedział
szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Podpisana 28 maja 2021 roku umowa
społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego
w perspektywie do 2049 roku. Dokument
zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia
oraz osłon socjalnych dla górników oraz
umożliwia budżetowe dopłaty do redukcji
zdolności produkcyjnych. Umowa czeka
na notyfikację Komisji Europejskiej.
Grzegorz Podżorny

www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc
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Skuteczne akcje związkowe
w PGG i w Tauronie
Foto: TŚD

Akcje protestacyjne w Polskiej Grupie Górniczej i w Tauronie Polska Energia zakończyły się
podpisaniem porozumień. Pracownicy obu spółek otrzymają tzw. wyrównania inflacyjne,
czyli świadczenia, które mają zrekompensować skutki galopującej inflacji.

J

ako pierwsi akcję protestacyjną
rozpoczęli reprezentanci 13
central związkowych z PGG,
przystępując 11 lipca do okupacji siedziby spółki. Akcja
miała charakter rotacyjny. W budynku
przez cały czas przebywało kilkudziesięciu górników. Uczestnicy okupacji zmieniali się co 12 lub co 24 godziny.

Płace, inwestycje, ceny węgla

Obok postulatu związanego z wynagrodzeniami przedstawiciele związków
zawodowych domagali się spotkania
z wicepremierem i ministrem aktywów
państwowych Jackiem Sasinem i rozmów w sprawie inwestycji w nowe złoża
węgla, przyjęć nowych pracowników,
a także w sprawie cen węgla i systemu
rekompensat dla odbiorców indywidualnych. Po dwóch dobach akcji z protestującymi spotkał się wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za
górnictwo Piotr Pyzik. Spotkanie to
nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć.
Przełom nastąpił 15 lipca po wizycie
reprezentantów związków zawodowych

w Warszawie i rozmowach z szefem
resortu aktywów państwowych Jackiem
Sasinem. Tego dnia wieczorem zostało
podpisane w Katowicach porozumienie
z zarządem PGG.

Rekompensata inflacyjna

Zgodnie z zapisami porozumienia pracownicy Polskiej Grupy Górniczej mają
najpóźniej do 29 lipca otrzymać jednorazowe świadczenie rekompensujące
skutki inflacji. Dla pracowników dołowych wynosi ono 6400 zł brutto, dla
osób zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla 5200 zł brutto,
a dla pozostałych pracowników 4000 zł
brutto. Jednocześnie strony uzgodniły, że
we wrześniu i w listopadzie odbędą się
negocjacje na temat wyrównania inflacyjnego za III i IV kwartał.

Rozmowy będą
kontynuowane

Podczas spotkania z wicepremierem
Sasinem w Warszawie poruszano kwestię inwestycji w zwiększenie wydobycia
w kopalniach, zatrudnienia, cen węgla

dla energetyki oraz zmian w górniczej
umowie społecznej. – Nasz protest
przyniósł skutek. Dzisiaj słyszymy od
rządzących, że węgiel jest potrzebny,
że trzeba inwestować. Uzyskaliśmy
zapewnienie, że w najbliższym czasie
rozmowy o inwestycjach będą kontynuowane. Podczas spotkania padły też
deklaracje w sprawie korekty umowy
społecznej – powiedział Bogusław
Hutek, szef górniczej „Solidarności”
i przewodniczący związku w PGG.

Okupacja w Tauronie

12 lipca liderzy reprezentatywnych
organizacji związkowych działających
w Tauron Polska Energia rozpoczęli
protest okupacyjny w siedzibie spółki w
Katowicach. Wysunęli postulat wypłaty
5,5 tys. zł netto jednorazowego wyrównania inflacyjnego pracownikom za pierwsze półrocze. Zażądali też gwarancji rozpoczęcia dalszych rozmów płacowych w
sierpniu. Początkowo zarząd twierdził,
że nie ma środków na wypłatę wyrównań. Rozstrzygnięć nie przyniosła też
wizyta wiceministra aktywów państwo-

wych Piotra Pyzika, który tłumaczył,
że bez konsultacji z premierem nie może
podjąć w tej sprawie żadnej decyzji.

To jest kompromis

Ostatecznie jednak 14 lipca protestujący podpisali porozumienie z zarządem Tauronu Polska Energia. Strony
uzgodniły, że pracownicy spółek Grupy
Tauron otrzymają wyrównanie inflacyjne w wysokości 7 tys. zł brutto.
– Świadczenie zostanie wypłacone
w dwóch transzach. 6 tys. zł brutto pracownicy dostaną do końca lipca, pozostały tysiąc zostanie wypłacony przed
świętami Bożego Narodzenia. Dodatkowo umówiliśmy się, że w czwartym
kwartale powrócimy do rozmów płacowych – powiedział Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący „Solidarności” w Tauron
Wydobycie i szef związku w kopalni
Brzeszcze. – Ostateczna kwota wyrównania inflacyjnego jest nieco niższa od tej,
zgłoszonej w naszych postulatach. To jest
kompromis. Tyle na dzisiaj było możliwe
do wywalczenia – dodał Kłysz.
Łukasz Karczmarzyk, NY
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sprawy związku

Wynegocjowali podwyżki
płac dla pracowników ZUS
Foto: yayimages.com

900 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosną od 1 sierpnia wynagrodzenia w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych. Dzięki staraniom organizacji związkowych pracownicy tej instytucji otrzymają
także wyrównanie podwyżek za miesiące od stycznia do lipca tego roku.
Te pieniądze zostaną wypłacone na początku sierpnia.

P

racownicy powinni być
usatysfakcjonowani. Udało
nam się w ynegocjować
pierwsze, znaczące podwyżki od dłuższego czasu.
W ostatnich miesiącach sytuacja w ZUS
była bardzo napięta, bo pracownikom
dokładano coraz więcej obowiązków,
m.in. obsługę kolejnych tarcz antykryzysowych, programów: 500 plus, Dobry
Start czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a
w ślad za tym nie szły dodatkowe środki
– mówi Damian Eksterowicz, przewodniczący „Solidarności” w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

Jak zaznacza, gwarantowana kwota
podwyżki dla każdego pracownika to 600
zł brutto. Natomiast, na podwyżki uznaniowe pracodawca przeznaczył średnio
300 zł brutto na osobę. – O wysokości podwyżek indywidualnych decydowali dyrektorzy poszczególnych oddziałów w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.
Kierowano się zapisami zakładowego
układu zbiorowego pracy odnoszącymi się
do kwestii indywidualnego wzrostu płac.
Brano pod uwagę m.in. przebieg pracy,
zaangażowanie oraz staż – dodaje.
Porozumienie dotyczące wzrostu płac
10 organizacji związkowych, w tym NSZZ

„Solidarność” podpisało z pracodawcą
4 lipca. – Jeden ze związków odmówił
podpisania dokumentu, na co pracodawca
zareagował, informując, że nie wprowadzi podwyżek w życie. W odpowiedzi,
„Solidarność” wszczęła spór zbiorowy,
domagając się realizacji zapisów porozumienia płacowego. W ślad za „S” poszło
kilka innych organizacji związkowych,
w efekcie 11 lipca podpisano kolejne
porozumienie, które zobligowało pracodawcę do realizacji zapisów porozumienia
z 4 lipca – informuje Damian Eksterowicz.
Przewodniczący „Solidarności”
w chorzowskim oddziale ZUS zaznacza,

że rozmowy płacowe prowadzone były
z pracodawcą od marca tego roku. – Trzykrotnie próbowaliśmy dojść do porozumienia, ale pracodawca za każdym razem
proponował podwyżkę wynoszącą 300 zł
brutto na pracownika. Na taką kwotę nie
mogliśmy się zgodzić i walczyliśmy dalej.
W końcu udało się podpisać takie porozumienie, z którego pracownicy powinni
być zadowoleni – dodaje.
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zatrudnionych jest ok. 43 tys. pracowników. W ZUS w Chorzowie pracuje
ok. 1000 osób.
Agnieszka Konieczny

Pracownicy siemianowickiej spółki zapisują się do związku

O

d kilku tygodni w firmie Minova
Ekochem w Siemianowicach
Śląskich działa „Solidarność”.
Do związku należy już blisko jedna trzecia
załogi spółki.
Pracownicy firmy zorganizowali się
w związku zawodowym, by jak podkreślają, otworzyć sobie drogę do negocjacji
płacowych. – Wszyscy odczuwamy skutki
inflacji. Coraz trudniej jest nam pospinać
domowe budżety, a 3-procentowa podwyżka, którą dostaliśmy od pracodawcy
na początku tego roku, już dawno została
„wchłonięta” przez rosnące koszty utrzymania – mówi Kuba Wrobel, przewodniczący nowej organizacji związkowej.

Zaznacza, że pracownicy firmy próbowali
indywidualnie rozmawiać z pracodawcą
o podwyżkach, ale nic z tych rozmów nie
wyszło. Fiaskiem zakończyły się także
negocjacje, które w ich imieniu prowadził przedstawiciel załogi. – Doszliśmy do
wniosku, że jeżeli chcemy być skuteczni,
to musimy zorganizować się w związku
zawodowym. „Solidarność” wybraliśmy ze
względu na zaplecze eksperckie, dostęp
do prawników i ekonomistów – dodaje.
Oprócz podwyżek wynagrodzeń pracownicy siemianowickiej spółki chcieliby
doprowadzić do remontu pomieszczeń
socjalnych. – Mamy nowoczesną halę
produkcyjną, ale stołówka i prysznice

wymagają pilnego remontu – zaznacza
Kuba Wrobel.
Firma powstała na początku lat
90-tych, ale nigdy nie działał w niej żaden
związek zawodowy. Pomysł zapisania się
do „Solidarności” wypłynął od ludzi młodych. – To był impuls. Jednego popołudnia
zastanawialiśmy się co zrobić, a kolejnego
byliśmy już po rozmowach z przedstawicielami biura rozwoju działającego w
Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” – dodaje. Jak informuje,
do związku zapisała się już prawie jedna
trzecia pracowników firmy. Wśród nich są
także osoby z długim stażem, takie, które
w spółce pracują od początku.

Przekonania o tym, że warto się zorganizować w „Solidarności” pracownicy
zakładu nabrali po rozmowach z osobami
zatrudnionymi w dwóch innych firmach
koncernu. – Nawiązaliśmy z nimi kontakt
i okazało się, że działające w nich związki
zawodowe wynegocjowały w tym roku
większe podwyżki, niż te, które my dostaliśmy od pracodawcy. Skoro im się udało
nawiązać współpracę z zarządem, to my
także będziemy w stanie – mówi.
Minova Ekochem w Siemianowicach
Śląskich produkuje pianki dla górnictwa
oraz kleje do kotew. W firmie zatrudnionych
jest ok. 150 osób.
Aga

www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc

rozmowa TŚD
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Bez elektrowni
konwencjonalnych ani rusz

I

Rozmowa z prof. Władysławem Mielczarskim,
ekspertem w dziedzinie elektroenergetyki z Politechniki Łódzkiej
le wynosi obecnie koszt produkcji energii
z węgla kamiennego w Polsce?

– Ten sumaryczny koszt składa się z czterech
kategorii kosztów. Kosztu kapitałowego, czyli
budowy elektrowni. On wynosi obecnie poniżej 100 zł za MWh ze względu na to, że praktycznie wszystkie stare elektrownie są zamortyzowane, a nowe takie, jak np. Jaworzno, czy
Kozienice dostały środki z rynku mocy. Druga
kategoria to koszt operacyjny, czyli m.in. wynagrodzenia pracowników, materiały itd. Koszt
operacyjny na ogół nie przekracza 40-50 zł.
Do tego trzeba dołożyć koszt paliwa. Cena
węgla dla energetyki to obecnie ok. 300 zł
za tonę, czyli będzie to 150-200 zł za MWh.
No i na końcu mamy jeszcze opłatę za emisję
CO2, która obecnie wynosi ok. 250-300 zł za
MWh. Zatem całkowity koszt produkcji energii
z węgla kamiennego w Polsce łącznie z podatkiem emisyjnym to ok. 600 zł za MWh.

a w przypadku atomu i gazu blokadę techniczną. Reakcja rynku polegająca na gwałtownym wzroście cen energii jest więc prawidłowa.
Politycy powtarzają, że sposobem na tańszą
energię są inwestycje w OZE. W tej kwestii
wszystkie główne siły polityczne w naszym
kraju są w zasadzie zgodne. Czy rzeczywiście
energia z wiatru i słońca jest taka tania?

– Nie. Energia z OZE może wydawać się
tania tylko dzięki ogromnym dopłatom.
To po pierwsze. Po drugie, mówiąc o koszcie
produkcji energii z węgla, wskazaliśmy, że
połowa z niego to podatek od emisji CO2. Jeśli
porównamy czysty koszt produkcji energii,
bez podatku za CO2 z jednej strony i dopłat do
OZE z drugiej, to energetyka konwencjonalna

Ceny uprawnień do emisji CO2 od miesięcy
utrzymują się na stabilnym poziomie. Cena
polskiego węgla dla energetyki wzrosła, ale
tylko nieznacznie. Natomiast giełdowe ceny
energii biją rekordy osiągając poziom 14001500 zł/MWh. Jak to wytłumaczyć?

– To jest po prostu poprawne działanie
rynku. Każdy rynek ma dwie podstawowe
funkcje. Pierwsza to bieżące bilansowanie
zapotrzebowania i podaży. Tu nie ma znaczenia, czy mówimy o rynku energii, pomidorów
czy czegokolwiek innego. Druga funkcja polega
na tym, że rynek informuje uczestników, kiedy
podaż danego dobra jest nadmierna lub zbyt
niska. W tym drugim przypadku rynek informuje: cena rośnie, inwestujcie w zwiększenie
produkcji. Np., gdy cena ropy naftowej na
rynku wzrasta, zaczyna opłacać się wydobywać ten surowiec ze złóż, które wcześniej były
nieopłacalne. W rynkowych realiach taka sama
reakcja powinna nastąpić w górnictwie węglowym, ale tak nie jest. Górnictwo ma blokadę
polityczną, wynikającą z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Gdyby
tej blokady nie było, dzisiaj otwierane byłyby
nowe ściany w kopalniach i budowano by
nowe bloki węglowe, ale tego robić w Polsce
nie wolno.

Węgiel ma być zastępowany atomem
i gazem…

– Elektrowni jądrowych nie mamy. Za 15
lat może one będą, a może nie. Moim zdaniem raczej ich nie będzie. Pozostaje gaz
ziemny, ale tego gazu mamy mało. Dzisiaj
zużywamy rocznie niecałe 20 mld m3 gazu
i z trudem jesteśmy w stanie zaspokoić to zapotrzebowanie. Jeśli Baltic Pipe nie ruszy zgodnie z planem – co stoi pod znakiem zapytania
– to będzie z tym problem. Jednak, żeby zastąpić w energetyce węgiel gazem ziemnym,
potrzebowalibyśmy go 40 mld m3. To jest astronomiczna wielkość. Sytuacja jest więc taka, że
w przypadku węgla mamy blokadę polityczną,

mechanizmu płacimy energetyce konwencjonalnej za utrzymywanie rezerw niezbędnych
dla funkcjonowania OZE. Rocznie wydajemy
na ten cel 5,5 mld zł. To są kolejne subsydia dla
OZE tyle, że wypłacane elektrowniom konwencjonalnym, aby zapewnić ciągłe dostawy energii, bezpieczeństwo energetyczne, kiedy OZE
nie pracuje. Trzeba pamiętać, że wykorzystanie
mocy zainstalowanej paneli fotowoltaicznych
to 1000 godzin w ciągu roku, a wiatraków lądowych to 2300 godzin, a rok ma 8760 godzin
i elektrownie konwencjonalne są niezbędne.
Aby przekonać się, że OZE nie jest receptą
na tanią energię wystarczy spojrzeć na giełdowe ceny energii w Europie. W Polsce energia
jest od wielu miesięcy zdecydowanie tańsza,
niż w krajach zachodnich, gdzie wiatraków
i paneli fotowoltaicznych jest znacznie więcej
niż u nas. Mimo to, politycy cały czas powtarzają brednie o taniej, zielonej energii…

– Ja znam wielu polityków i jestem przekonany, że oni rozumieją, jak jest naprawdę.
Mówią to, co mówią, bo niczego innego powiedzieć nie mogą. Jesteśmy w Unii Europejskiej.
Źródła odnawialne to jest świetny biznes dla
krajów Europy Zachodniej. Do 2035 roku tylko
na morskie farmy wiatrowe mamy wydać
140 mld zł. Przecież sami tych wiatraków nie
wyprodukujemy. W zdecydowanej większości te pieniądze trafią za granicę, głównie do
Europy Zachodniej. W przypadku paneli fotowoltaicznych sprawa wygląda podobnie. One
co prawda produkowane są głównie w Azji, ale
na podstawie licencji w większości zachodnio
-europejskich.

Wykorzystanie mocy
zainstalowanej paneli
fotowoltaicznych to 1000
godzin w ciągu roku,
a wiatraków lądowych to
2300 godzin, a rok ma
8760 godzin i elektrownie
konwencjonalne
są niezbędne.
jest zdecydowanie tańsza od źródeł odnawialnych. Jest jeszcze jedna sprawa. OZE pracują
wtedy, kiedy wieje wiatr i świeci słońce. Przez
pozostały czas, tę energię trzeba jakoś zastąpić.
W tym celu utrzymywane są rezerwy w elektrowniach konwencjonalnych. To kosztuje.
Aby ten koszt pokryć, dwa lata temu utworzono
w Polsce tzw. rynek mocy. W ramach tego

Podsumowując: elektrowni węglowych budować nam nie wolno, z gazem i atomem jest
problem, na OZE stabilnego systemu energetycznego zbudować się nie da. Co nas zatem
czeka?

– Niemal równo rok temu Ministerstwo
Klimatu i Środowiska opublikowało dokument pod tytułem: „Sprawozdanie z Wyników
Monitorowania Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej”. Jest on dostępny do pobrania
na stronach resortu. W tym sprawozdaniu jest
wyraźnie pokazane, że jeśli energii w Polsce ma
nie zabraknąć, to do 2030 roku powinniśmy
wybudować od 8 do 10 GW ciągle pracujących
mocy wytwórczych, czyli albo z węgla, albo
z gazu. 8 GW to są dwie Elektrownie Bełchatów, to są trzy Elektrownie Kozienice. Nikt tego
nie wybuduje w ciągu ośmiu lat. Nie ma takiej
możliwości. Mało tego, w tym raporcie napisano, ile będą wynosiły przerwy w dostawie
energii w nadchodzących latach. Po 2026 roku
przerwy w dostawach energii mogą sięgać 600
godzin rocznie, to jest około miesiąca w ciągu
roku. Konsekwencje gospodarcze można sobie
łatwo wyobrazić. Podkreślę, to nie jest moja
opinia, ale oficjalne dane rządowe.
Rozmawiał Łukasz Karczmarzyk
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Fundusz dofinansował
wakacje zuchów i harcerzy
672,5 tys. zł – taką kwotę
przekazał w tym roku
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na letnie
obozy organizowane
przez Śląską Chorągiew
ZHP. Pieniądze pomogą
w sfinansowaniu
wypoczynku 4237 dzieci.

O

bozy odbywają się w miejscowościach czystych
ekologicznie. Na terenie
województwa śląskiego
są to m.in. Kostkowice,
Podlesice, Siamoszyce, Janów czy Ustroń.
W ramach akcji letniej organizowanej
przez Śląską Chorągiew ZHP dzieci
i młodzież wyjeżdżają także do miejsc
położonych m.in. na Podkarpaciu,
w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach,
czy nad morzem.
– Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach podnosi atrakcyjność naszych obozów. Dzięki niej organizujemy m.in. wycieczki do ośrodków,
w których dzieci mogą skorzystać z dogoterapii czy hipoterapii – mówi komendant

Uczyli się,
że warto
pomagać
innym

P

Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anna Peterko.
Jak zaznacza, środki z Funduszu są przeznaczane także m.in. na zakup wysokogatunkowego jedzenia, wody mineralnej
i materiałów edukacyjnych.
– Dzieciaki będą wypoczywały bardzo aktywnie, poznając przyrodę między
innymi w trakcie wędrówek i wycieczek
krajoznawczych. Podczas tych wyjazdów
realizowane będą programy profilaktyki
zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz
regionalnej edukacji przyrodniczej. To
wpisuje się w naszą działalność prozdrowotną i ekologiczną – mówił Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach
podczas podpisywania z przedstawicielami Śląskiej Chorągwi ZHP umowy dotyczącej dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Uroczystość

onad 80 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z
powiatu mikołowskiego i Gminy
Goleszów wzięło udział w obozie szkoleniowym im. druha Sławomira Bijaka,
który został zorganizowany w pierwszej połowie lipca w Węgierskiej Górce.
– Organizując tego typu obozy
pokazujemy młodym ludziom, że
warto pomagać innym. W ich trakcie
młodzież uczy się udzielania pierwszej
pomocy, poznaje sprzęt pożarniczy oraz

podstawy gaszenia pożarów – mówi
Dariusz Gashi, prezes ZOSP RP Mikołów.
Zajęcia praktyczne i teoretyczne
były prowadzone przez funkcjonariuszy
z Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach, Komend
Powiatowych PSP w Mikołowie i Żywcu,
druhów OSP oraz ratowników medycznych. Szkolenie zakończone zostało
egzaminem. W zależności od wieku oraz
wyszkolenia zdobytego podczas wcześniejszych obozów uczestnicy mogli

odbyła się 15 lipca w Ośrodku Obozowym
Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy.
Jak wyjaśnia hm. Anna Peterko,
w tym roku z letnich obozów organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP
skorzysta w sumie blisko 10 tys. osób.
– Nasze obozy cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem. Biorą w nich udział
nie tylko zuchy i harcerze ze Związku
Harcerstwa Polskiego, ale także dzieci
niezrzeszone w ZHP. Cieszymy się,
że młodzi ludzi chcą z nami wypoczywać.
Te wyjazdy są bardzo potrzebne, szczególnie po przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa, kiedy dzieciakom brakowało kontaktów z rówieśnikami – zaznacza hm. Anna Peterko. Dodaje, że obozy
będą organizowane do 28 sierpnia.
Agnieszka Konieczny

uzyskać stopień członka, dowódcy
lub instruktora MDP.
Jedną z instytucji, które dofinansowały obóz szkoleniowy dla młodych
strażaków był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Fundusz systematycznie wspiera działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Tylko
w tym roku na ten cel przeznaczył
ponad 300 tys. zł.
Aga

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc

Foto: pixabay.com

Szkolenia:

prawo pracy

7

Harmonogram
szkoleń
związkowych
wrzesień-październik
2022 roku

Jaka maksymalna
temperatura w miejscu
pracy?
Tegoroczna fala upałów pokazała, że istnieje pilna konieczność
zmian w Kodeksie Pracy, aby zapewnić pracownikom właściwy
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach wysokich
temperatur powietrza. 27 lipca Prezydium Zarządu Regionu ŚląskoDąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zwróciło się do minister rodziny
i polityki społecznej Marleny Maląg o zainicjowanie takich zmian.

J

ak podkreślono w wystąpieniu do minister,
skutki braku właściwych regulacji prawnych
związanych z pracą w wysokich temperaturach dotykają zarówno osoby pracujące na
otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach,
gdzie niejednokrotnie temperatura jest o 10, a nawet 20
stopni Celsjusza wyższa niż na zewnątrz. W wystąpieniu
zwrócono też uwagę, że niewiele pomieszczeń pracy w
Polsce było projektowanych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia pracownikom jak najlepszej ochrony
przed skutkami wysokich temperatur zewnętrznych.
– Z kolei urządzenia klimatyzacji systemowej czy nawet
tylko w formie pojedynczych stacji są w Polsce rzadkością, co ma różne przyczyny, głównie ekonomiczne, ale
często jest to też niestety wyraz braku szacunku wobec
pracowników – czytamy w wystąpieniu do minister
Maląg podpisanym przez przewodniczącego śląskodąbrowskiej „Solidarności” Dominika Kolorza.
– Kluczową przyczyną wskazanych problemów, jest
swego rodzaju luka legislacyjna. Tak jakby ustawodawca
założył, że w Polsce jedynie niskie temperatury mogą
pogarszać warunki pracy, natomiast wysokie nie mają na
to wpływu. W obowiązującym prawie przepisy wyraźnie wskazują minimalne temperatury, w jakich może być
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wykonywana praca oraz jakie są związane z tym obowiązki
pracodawcy i uprawnienia pracowników. Natomiast nie
ma precyzyjnych regulacji (poza obowiązkiem dostarczania bliżej nieokreślonych napojów) dotyczących maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca
– podkreślił Dominik Kolorz. – W konsekwencji poziom
ochrony zdrowia i życia pracowników jest w tym obszarze
niski, a możliwości egzekwowania uprawnień pracowniczych w tym zakresie są mocno ograniczone – dodał.
Choć w części zakładów i branż stosowane są przepisy
wewnątrzzakładowe czy zapisy układów zbiorowych
pracy, które dużo bardziej precyzyjne i szczegółowo
regulują kwestię pracy w wysokich temperaturach,
to w ocenie przewodniczącego stanowczo zbyt mało.
Wskazuje na konieczność pilnych zmian w przepisach
obejmujących wszystkich pracowników, czyli w Kodeksie
pracy właśnie. Przepisy prawa pracy, owa elementarna
kodeksowa podstawa, powinny wyraźnie określać granicę zarówno minimalnej, jak i maksymalnej temperatury, w której jest możliwa praca, wskazując zarazem
konkretny wymiar czasowy w zależności od wysokości
temperatury – podkreślił szef śląsko-dąbrowskiej „S”
w piśmie do minister Maląg.
Grzegorz Podżorny

6-7 września 2022
Media społecznościowe jako
narzędzie komunikacji i promocji
organizacji związkowej
UWAGA: Uczestnicy są proszeni o zabranie
własnych laptopów na szkolenie
– prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
ZR Katowice, sala 108
13-14 września 2022
Wystąpienia publiczne
– prowadzi: Agnieszka Lenartowicz-Łysik
ZR Katowice, sala 108
20 września 2022
Prawo pracy – zmiany 2022
– prowadzą: Agnieszka LenartowiczŁysik/ Jadwiga Piechocka
e-szkolenie ZOOM
21 września 2022
Związek zawodowy w samorządzie
terytorialnym – wybrane aspekty
– prowadzi: OIP Katowice
ZR Katowice, sala 108
28 września 2022
Szkolenie dla komisji rewizyjnych
– prowadzą: Beata Kocerba/ Agnieszka
Lenartowicz-Łysik/ Jadwiga Piechocka
ZR Katowice, sala 108
29 września 2022
Szkolenie dla komisji rewizyjnych
– prowadzą: Beata Kocerba/ Agnieszka
Lenartowicz-Łysik/ Jadwiga Piechocka
e-szkolenie ZOOM
4 października 2022
Szkolenie doskonalące dla SIP
– prowadzi: OIP Katowice
ZR Katowice, sala 108
11-12 października 2022
Podstawy rachunkowości
dla związków zawodowych
UWAGA: Uczestnicy są proszeni o zabranie
własnych laptopów na szkolenie
– prowadzi: Beata Kocerba
ZR Katowice, sala 108
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro
Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 w. 223
lub 555, tel. kom. 609 357 320, e-mail:
zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
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