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Pikiety przed Fiatem
W poniedzia³ek i wtorek przed
siedzibami Fiata w Bielsku Bia-
³ej i w Tychach odby³y siê pi-
kiety zorganizowane przez „So-
lidarnoœæ”.
Wanda Stró¿yk, przewodnicz¹-
ca "S" w spó³kach Grupy Fiata
przypomina³a podczas pikiet, ¿e
od blisko pó³ roku w Fiacie trwa

konflikt p³acowy. "Solidarnoœæ" upomina siê o 1000 z³
podwy¿ki grupowej dla pracowników Fiata i spó³ek.

Czytaj na stronie 4

Pora na codzienn¹ szychtê
Do programu przyst¹pi³o 170
osób szczególnie nara¿onych na
wykluczenie z rynku pracy bez-
robotnych, ukoñczy³o go osta-
tecznie 110 doros³ych z woj. œl¹-
skiego. Zdobyli nowe kwalifi-
kacje, i co wa¿ne takie, które

daj¹ im du¿e szanse na znalezienie pracy.  Trzy miesi¹ce
po zakoñczeniu kursów, wynika, ¿e spoœród uczestników,
którzy dotrwali do koñca szkoleñ, pracowa³o 52 proc., a
spoœród tych, którzy zrezygnowali - 37 proc. Zawody wy-
uczone w programie wykonywa³o 90 proc. pracuj¹cych,
blisko 80 proc. z nich mia³o umowy o pracê.

Czytaj na stronie 8

Kandydat „Solidarnoœci”
Zwi¹zek podj¹³ decyzjê, ¿e bêdê kan-
dydatem  "Solidarnoœci" reprezentu-
j¹cym pracowników. W ci¹gu dwóch
lat nauczy³em siê jak przek³adaæ
cz³onkostwo w Radzie Nadzorczej
na dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ dla dobra
pracowników. Mam nadziejê, ¿e
moja wiedza nie zostanie zaprze-
paszczona. Od aktualnego praco-

dawcy trudno cokolwiek uzyskaæ, a ja mam ju¿ spore do-
œwiadczenie w sprawach p³acowych - powiedzia³ dla TŒD
Jerzy Goiñski, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w Arcelor-
Mittal Poland.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

45...
... do po³owy roku zaledwie tyle bêdzie wynosiæ liczba przedsiêbiorstw pañ-

stwowych, dla których organem za³o¿ycielskim jest wojewoda œl¹ski. Przedsiê-
biorstw pañstwowych jest prawie o po³owê mniej ni¿ trzy miesi¹ce temu, kiedy
obecny wojewoda obejmowa³ swój urz¹d.

W pi¹tek 14 marca wojewoda Zygmunt £ukaszczyk podsumowa³ podczas
konferencji prasowej sto dni swojego urzêdowania. Jak mówi³, uporz¹dkowanie
sytuacji w³asnoœciowej podleg³ych mu firm od pocz¹tku nale¿a³o do priorytetów
jego dzia³alnoœci. W woj. œl¹skim by³o najwiêcej przedsiêbiorstw pañstwowych
w Polsce. Jeszcze kilka lat temu ich liczba przekracza³a 300, potem stopniowo
mala³a. W koñcu ubieg³ego roku wojewodzie podlega³o 81 takich firm, dzisiaj 74.
Po³owa (37) z nich jest w likwidacji, inne w upad³oœci (25). Pozosta³a czêœæ podlega
przekszta³ceniom. - Jednym z moich g³ównych celów jest przyspieszenie dzia³añ
zwi¹zanych  z uporz¹dkowaniem spraw tych przedsiêbiorstw, zgodnie z za³o¿e-
niami polityki rz¹du w tym obszarze - zapewnia wojewoda.

Najwiêcej - siedem firm - przeznaczono do komercjalizacji, czyli przekszta³ce-
nia w spó³ki Skarbu Pañstwa. Katowickie przedsiêbiorstwa: "Zetom" (zajmuj¹ce
siê badaniami i atestacj¹) i "Budrol-Projekt" (biuro projektowe) oraz "Metalzbyt"
w Bêdzinie s¹ ju¿ skomercjalizowane i czekaj¹ na wykreœlenie z rejestru s¹dowe-
go. PEC w Jastrzêbiu Zdroju jest komercjalizowany, ale jego akcje ma przej¹æ
miejski samorz¹d.

Cztery przedsiêbiorstwa objêto prywatyzacj¹ bezpoœredni¹, z czego dwa: Ko-
palnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Siewierzu oraz produkuj¹cy sprzêt
po¿arniczy i ochronny "Supon" w Katowicach zostan¹ oddane za³ogom tych firm
w tzw. leasing pracowniczy; kolejne dwa: przedsiêbiorstwo drogowe z Rybnika i
fabryka lamp ¿arowych "Helios" przeznaczono do sprzeda¿y. Z kolei fabryka
obrabiarek "Ponar-Defum" w D¹browie Górniczej czeka na decyzjê Minister-
stwa Skarbu Pañstwa w sprawie wniesienia tego przedsiêbiorstwa do innej spó³ki
Skarbu Pañstwa - Regionalnego Funduszu Gospodarczego w Czêstochowie.

Podczas pi¹tkowej konferencji prasowej wojewoda przedstawi³ tak¿e stan prac
zwi¹zanych z unieszkodliwianiem toksycznych pozosta³oœci po Zak³adach Che-
micznych "Tarnowskie Góry". To najwiêksza na Œl¹sku "bomba ekologiczna".
Umieszczanie odpadów w specjalnych sarkofagach trwa od wielu lat; na dokoñ-
czenie inwestycji brakowa³o pieniêdzy, by³y te¿ przeszkody prawne, które teraz
maj¹ zostaæ przezwyciê¿one. £ukaszczyk poinformowa³, ¿e z koñcem lutego li-
kwidator zak³adów formalnie zrzek³ siê nieruchomoœci przedsiêbiorstwa (m.in.
sk³adowiska odpadów i oczyszczalni œcieków) na rzecz Skarbu Pañstwa, repre-
zentowanego przez starostê tarnogórskiego. Na tê operacjê musia³ zgodziæ siê
wojewoda. - Tym samym za¿egnane zosta³o niebezpieczeñstwo ska¿enia œrodo-
wiska naturalnego odpadami chemicznymi pozosta³ymi po dzia³alnoœci zak³a-
dów" - t³umaczy³ £ukaszczyk.

Pracownicy, którzy bêd¹ zmuszani
do pracy w handlu podczas œwi¹t wiel-
kanocnych bêd¹ mogli zg³osiæ to do
Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Okrêgowe inspektoraty pracy uru-
chomi¹ w te dni dy¿ury telefoniczne,
a taka akcja bêdzie prowadzona po raz
drugi. Przed œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia przynios³a wymierny skutek -
powiedzia³ wczoraj Roman Giedrojæ,
zastêpca g³ównego inspektora pracy.

Ma on nadziejê, ¿e niewielu pracow-
ników bêdzie zmuszanych do pracy w
œwiêta w placówkach handlowych.
Oœwiadczy³, ¿e ka¿da skarga zostanie
rozpatrzona, a pracodawca naruszaj¹-
cy prawo tu¿ po œwiêtach zostanie
skontrolowany.

Szefowa PIP, Bo¿ena Borys-Szo-
pa, zwróci³a siê do pracodawców pla-
cówek handlowych o przestrzeganie
praw pracowniczych w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami. Podkreœli-
³a, ¿e w przedœwi¹tecznym tygodniu
inspektorzy pracy na terenie ca³ego
kraju bêd¹ kontrolowaæ wszystkie pla-
cówki handlowe. Dotyczy to tak¿e su-
per- i hipermarketów, w których w³a-
œnie zakoñczy³a siê kompleksowa kon-
trola rozpoczêta w 2007 roku.

Jak z niej wynika, poprawi³o siê
przestrzeganie prawa pracy w tych pla-
cówkach. Wci¹¿ jednak 51 proc. ta-
kich sklepów wielkopowierzchnio-

wych nieprawid³owo prowadzi³o akta
osobowe pracowników lub w ogóle
tego nie robi³o. W 2006 roku takie nie-
prawid³owoœci wykryto w 58 proc.
skontrolowanych placówek. Ubieg³o-
roczne kontrole wykaza³y ponadto, ¿e
33 proc. sklepów wielkopowierzch-
niowych nieprawid³owo prowadzi³o
ewidencjê czasu pracy. Tymczasem
rok wczeœniej takie uchybienia wykry-
to w 44 proc. takich placówek. Pod-
czas kontroli urlopu wypoczynkowe-
go w roku, w którym pracownik naby³
do niego prawo, inspektorzy wykryli
nieprawid³owoœci w tym zakresie w
2007 roku w 25 proc. marketów, nato-
miast 24 proc. skontrolowanych nie
przestrzega³o piêciodniowego tygo-
dnia pracy. Wci¹¿ zdarzaj¹ siê sklepy
wielkopowierzchniowe, w których
pracodawcy nie wyp³acaj¹ lub zani¿aj¹
wynagrodzenie za godziny nadliczbo-
we. Podczas ubieg³orocznych kontro-
li inspektorzy stwierdzili takie niepra-
wid³owoœci w 21 proc. skontrolowa-
nych marketów.

- Wynikaj¹ one g³ównie z braków
kadrowych. Pracodawcy zatrudniaj¹
pracowników w godzinach nadliczbo-
wych albo w dniach, w których dany
pracownik ma zazwyczaj wolne, bo
czêœæ z ich dotychczasowych pracow-
ników wyjecha³a za granicê - mówi
Roman Giedrojæ.

Przewodnicz¹cemu Miêdzyzak³adowej Komisji Zwi¹zkowej
NSZZ "Solidarnoœæ" Wêz³a PKP w Tarnowskich Górach

koledze

Ryszardowi Lachowi

wyrazy najserdeczniejszego wspó³czucia
z powodu œmierci

OJCA

w imieniu Zarz¹du Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "Solidarnoœæ" Powiatu Tarnogórskiego

sk³ada

Przewodnicz¹cy Andrzej Ba³chan

BT Sosnowiec
Przewodnicz¹c¹ nowo powsta³ej

Komisji Zak³adowej NSZZ "Soli-
darnoœæ" Centrum Opiekuñczo-
Wychowawczego Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Sosnowcu zosta³a Jo-
lanta Szota.

BT Jastrzêbie Zdrój
14 marca odby³o siê Walne Ze-

branie Delegatów NSZZ "S" KWK
"Jas-Mos". Do udzia³u w obradach
zaproszeni zostali m.in. kapelan
górniczej "S" ks. pra³at Bernard
Czernecki, szef Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" Piotr Duda, przewodni-
cz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa
Wêgla Kamiennego NSZZ "S" Do-
minik Kolorz, przewodnicz¹cy
Miêdzyzak³adowej Komisji Koor-
dynacyjnej NSZZ "S" S³awomir
Koz³owski i kierownik jastrzêb-
skiego BT Danuta Jemio³o.

Tego samego odby³o siê równie¿
WZD KWK "Zofiówka", w trakcie
którego przeprowadzone zosta³y
wybory uzupe³niaj¹ce. Ich powo-
dem by³y odejœcia na emeryturê
dwóch cz³onków Komisji Zak³ado-
wej.

Natomiast 15 marca na WZD
NSZZ "S" obradowali delegaci z
Przedsiêbiorstwa Transportu Kole-
jowego i Gospodarki Kamieniem

BT Gliwice
W dniach 7-9 kwietnia w godz.

od 9 do 16 w siedzibie gliwickiego
BT odbêd¹ siê szkolenia ogólno-
zwi¹zkowe dla cz³onków zak³ado-
wych organizacji zwi¹zkowych.
Zajêcia prowadziæ bêd¹: Jadwiga
Piechocka i Krzysztof Hus z Biu-
ra Szkoleñ ZR.

Koszt szkolenia wynosi 45 z³ od
osoby.

Komisje zainteresowane udzia-
³em w szkoleniu proszone s¹ o zg³a-
szanie uczestników do 3 kwietnia.
Liczba miejsc jest ograniczona.

***
Pracownicy Domu Pomocy Spo-

³ecznej "Ostoja" protestowali w
œrodê 19 marca na ulicach Soœnico-
wic.

Poprzez godzinn¹ blokadê ronda
chcieli zwróciæ uwagê na lekcewa-
¿enie ich postulatów p³acowych.
Protest pracowników tej placówki
trwa ju¿ od kilku miesiêcy. Ju¿ w
listopadzie dzia³aj¹ce w "Ostoi"
"Solidarnoœæ" i Zwi¹zek Zawodo-
wy Pracowników Domu Pomocy
Spo³ecznej wyst¹pi³y z ¿¹daniem
300-z³otowej podwy¿ki dla pracow-
ników. Negocjacje i mediacje nie
przynios³y porozumienia. W³adze
gliwickiego starostwa zapropono-
wa³y ostatecznie 150 z³ podwy¿ki,
zwi¹zkowcy zmniejszyli swoje

Pracownicy sklepów s¹ coraz

rzadziej wykorzystywani
(Gazeta Prawna,  Izabela Rakowska-Boroñ, 14 marca 2008 r.)

12 marca (Warszawa). Rada Se-
kretariatu Kultury i Œrodków Prze-
kazu NSZZ "Solidarnoœæ" sprzeci-
wia siê planom likwidacji abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. W
przyjêtym stanowisku zwi¹zkow-
cy podkreœlaj¹, ¿e informacja o nie-
odleg³ej likwidacji abonamentu
spowodowa³a ju¿ gwa³towny spa-
dek kwot wp³acanych przez abo-
nentów. W konsekwencji mo¿e to
doprowadziæ do upadku radiofonii
publicznej i drastycznego pogorsze-
nia wyników finansowych telewi-
zji publicznej. "Uwa¿amy ¿e szer-
mowanie argumentami odpolitycz-
nienia mediów publicznych jest za-
s³on¹ dymn¹ i prób¹ przykrycia fak-
tycznych intencji przejêcia kontro-
li nad mediami publicznymi przez
obecn¹ koalicjê rz¹dow¹" - pisz¹
zwi¹zkowcy w stanowisku.

***
12 marca (Katowice). Górnicza
"Solidarnoœæ"  zwróci³a siê do
Kompanii Wêglowej oraz Po³u-
dniowego Koncernu Wêglowego o
weryfikacjê jakoœci us³ug œwiad-
czonych przez Rybnik 90 oraz ze-
rwanie z nim dalszej wspó³pracy.
Kopalnie, w których zwi¹zek
œwiadczy us³ugi, zostan¹ te¿ skon-
trolowane przez Pañstwow¹ In-
spekcjê Pracy. To efekt publikacji
prasowych, w których ujawniono,
¿e Rybnik 90 zmusza ludzi do pra-
cy w charakterze wolontariuszy. Po
wygraniu przez zwi¹zek przetargu
pracownicy maj¹ wybór: albo wstê-
puj¹ do zwi¹zku, podpisuj¹ umo-
wê, ¿e pracuj¹ za darmo jako wo-
lontariusze i rejestruj¹ siê w urzê-
dach pracy jako bezrobotni albo
trac¹ pracê. Wolontariusze (bez pra-
wa do urlopu czy chorobowego)
dostaj¹ wtedy z poœredniaków za-
si³ek, a zwi¹zek nie musi p³aciæ za
nich sk³adek do ZUS-u. - Rybnik
90 w haniebny sposób podszywa
siê pod dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ i
preferuje feudalizm pracowniczy -
komentuje Dominik Kolorz, szef
górniczej "Solidarnoœci".

***
16 marca (Gdañsk). Prezydium
Komisji Krajowej NSZZ "S" ne-
gatywnie zaopiniowa³o projekty
ustaw o wyp³atach emerytur kapi-
ta³owych oraz o utworzeniu zak³a-
dów emerytalnych. Zdaniem dr
Marcina Zielenieckiego z Dzia³u
Prawnego Komisji Krajowej oba
projekty s¹ bardzo spóŸnione i nie
daj¹ gwarancji sprawnego rozpo-
czêcia wyp³at œwiadczeñ z nowe-
go systemu osobom, które ju¿ w
przysz³ym roku przejd¹ na emery-
tury. - Za szczególnie kontrower-
syjne nale¿y uznaæ zapisy uniemo¿-
liwiaj¹ce zmianê wybranego przez
œwiadczeniobiorcê zak³adu emery-
talnego, zmianê lub rozwi¹zanie
umowy zawartej z zak³adem eme-
rytalnym oraz zmianê rodzaju eme-
rytury do¿ywotniej - uwa¿a dr Zie-
leniecki. Prezydium KK zwraca
równie¿ uwagê, ¿e nale¿y zacho-
waæ mo¿liwoœæ wyboru przez
ubezpieczonego tzw. emerytury
ma³¿eñskiej.

***
17 marca (Gdynia) Rada Sekcji
Krajowej Przemys³u Okrêtowego
zniecierpliwiona jest brakiem de-
cyzji rz¹du w sprawie prywatyza-
cji sektora. Stoczniowcy gro¿¹ straj-
kiem. "Brak rozstrzygniêæ w pro-
cesie prywatyzacji sektora stocznio-
wego skutkuje pogorszeniem sytu-
acji firmy i emigracj¹ zarobkow¹
pracowników, co uderza w intere-
sy polskiej gospodarki" - napisali
w swojej uchwale zwi¹zkowcy.

oczekiwania do 200 z³. Tej rozbie¿-
noœci nie uda³o siê usun¹æ.

 W ostatnich miesi¹cach pracow-
nicy "Ostoi" przeciwko niskim p³a-
com protestowali ju¿ m. in. na uli-
cach Gliwic i czasie tzw. czarnego
protestu, kiedy to przychodzili do
pracy w czarnych strojach. O wspar-
cie apelowali te¿ w liœcie do pos³ów
i senatorów.

BT Rybnik
Podpisaniem kompromisowego

porozumienia p³acowego z praco-
dawc¹ zakoñczy³ siê protest zwi¹z-
kowców "Solidarnoœci" Ciep³owni
w Rydu³towach, którzy pikietowali
przed budynkiem zarz¹du spó³ki,
domagaj¹c siê podwy¿ek wynagro-
dzeñ dla za³ogi

21 lutego "S" rozpoczê³a spór
zbiorowy z pracodawc¹. Wczeœniej,
w trakcie siedmiokrotnych spotkañ
negocjacyjnych, kieruj¹cy spó³k¹
przedstawia³ sztywne stanowisko w
sprawie podwy¿ek, które jego zda-
niem powinny wynieœæ 75 groszy
na godzinê dla pracownika.

- My postulowaliœmy wzrost wy-
nagrodzeñ o 1 z³ na godzinê. - mówi
przewodnicz¹cy zak³adowej "S"
Boles³aw Mazurek - Pracodawca
oœwiadczy³, ¿e to zrujnuje zak³ad.
Tymczasem pensje za³ogi kszta³tuj¹
siê na poziomie od 1,1 tys. do 1,8
tys. brutto. To by³ protest o nasz¹
pracownicz¹ godnoœæ, natomiast za-
rz¹dzaj¹cy zak³adem od razu na-
zwa³ nas wichrzycielami.

Pracodawca wzbrania³ siê od pro-
wadzenia rozmów ze stron¹ zwi¹z-
kow¹. Zwi¹zkowcy "S" wskazywali
na jego nieznajomoœæ ustawy o roz-
wi¹zywaniu sporów zbiorowych.
Informowali, m.in., ¿e kieruj¹cy
spó³k¹ nie powiadomi³ Okrêgowe-
go Inspektora Pracy o wszczêtym
przez "S" sporze.

- Bez uzgodnienia ze stron¹
zwi¹zkow¹ odebra³ pracownikom
sk³adkê na fundusz emerytalny -
mówi Boles³aw Mazurek. - W za-
mian da³ nagrodê wszystkim pra-
cownikom w wys. 100 z³. Wyjaœni³,
¿e jest to inna forma wzrostu wy-
nagrodzeñ. Ignoruje nie tylko orga-
nizacje zwi¹zkowe, ale równie¿
radê pracowników.

Do podjêcia ponownych rozmów
p³acowych sk³oni³a pracodawcê
groŸba, ¿e "S" bêdzie prowadziæ
protest, a¿ do skutku. Po piêciogo-
dzinnych negocjacjach zwi¹zkow-
cy zdecydowali zaakceptowali jego
propozycjê o podwy¿szeniu za³odze
pensje jeszcze 15 gr za godzinê. Po
œwiêtach strony przyst¹pi¹ do osob-
nych negocjacji dotycz¹cych zmia-
ny regulaminu wynagradzania i
wprowadzenia dodatku sta¿owego.
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W Galerii Sztuki Wspó³czesnej
Fra Angelico przy Muzeum Ar-
chidiecezjalnym w Katowicach
prezentowana jest wystawa
grafiki i rzeŸby Franciszka Ku-
rzei „Kantata Œl¹ska”.

To ju¿ 56.indywidualna wystawa
jednego z najbardziej wszechstron-
nych twórców-amatorów na Œl¹sku,
którego korzenie nierozerwalnie
zwi¹zane s¹ z "Solidarnoœci¹". Te-
matyka jego prac inspirowana jest
przez historiê i kulturê regionu.

W tym roku artysta obchodzi ju-
bileusz 50-lecia pracy twórczej. W
przygotowanie wernisa¿u zaanga¿o-
wa³a siê Fundacja dla Œl¹ska. Wy-
stawa "Kantata Œl¹ska" czynna bê-
dzie do 31 marca.

Z knotów lepi³ figurki
- Ta wystawa przedstawia prace

tematycznie zwi¹zane z dzia³alno-
œci¹ "Solidarnoœci" w kopalni "Wu-
jek" - mówi jej autor. - Ja wci¹¿ ¿yjê
tym tematem.

72-letni pan Franciszek z górnic-
twem zwi¹zany by³ przez 65 lat, a z
"Solidarnoœci¹" od dnia, w którym
powsta³a. W 1952 roku zatrudni³ siê
w charakterze tokarza-œlusarza w ko-
palni "Katowice". Mia³ wtedy led-
wie16 lat. Pierwszy raz przyszed³ do
pracy w krótkich spodenkach.

Talent plastyczny przejawia³ od
dziecka. Jako ma³y ch³opiec chodzi³

na cmentarz i zbiera³ niedopalone
knoty, z których póŸniej lepi³ figur-
ki. W 1958 roku zapisa³ siê do Ko³a
Plastycznego "Gwarek".

- Na pocz¹tku Ko³o by³o doœæ licz-
ne. PóŸniej niektórzy wyjechali do
blank fajnych Niemiec, wielu zmar-
³o - wspomina Franciszek Kurzeja. -
Teraz zosta³o nas tylko dwóch, ja i
mój przyjaciel Janek Nowak. Nie-
dawno obchodziliœmy 50-lecie po-
wstania "Gwarka".

Kalectwo
przysz³o raptownie

W latach 80. pan Franciszek za-
trudni³ siê w kopalni "Wujek". Na

jej potrzeby wykonywa³ rzeŸby w
wêglu.

- Jeszcze pracuj¹c na "Katowi-
cach" rozpocz¹³em dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹. Agitowa³em wœród za-
³ogi, by wstêpowa³a w szeregi "So-

lidarnoœci". Pracê na "Wujku" roz-
pocz¹³em ju¿ po stanie wojennym -
mówi. - Wtedy zwi¹zek prowadzi³
swoj¹ dzia³alnoœæ w podziemiu. Zro-
bi³em niejedn¹ rzeŸbê z napisem "
NSZZ Solidarnoœæ KWK "Wujek".

Gdy 10 lat temu odchodzi³ na za-
s³u¿on¹ emeryturê, Komisja Zak³a-
dowa z "Wujka" uhonorowa³a go
Z³otym Medalem "Solidarnoœci".
PóŸniej zwi¹zkowcy wyró¿niali
pana Franciszka podobnymi odzna-
czeniami z okazji 20. i 25. rocznicy
powstania zwi¹zku.

- To s¹ niesamowici ludzie. Przez
ca³y czas utrzymujemy ze sob¹ kon-
takt - opowiada artysta.

Niespe³na rok temu do zwi¹zkow-
ców z "Wujka" dotar³a wiadomoœæ
o pobycie pana Franciszka w szpita-
lu. Gdy go odwiedzili porazi³a ich
diagnoza wystawiona przez lekarzy.

- To sta³o siê nagle - opowiada pan
Franciszek. - W palec u nogi wda³a
siê gangrena. W ci¹gu dwóch dni
straci³em obie koñczyny. By³em wte-
dy najbardziej nieszczêœliw¹ osob¹
na œwiecie. Zawsze by³em cz³owie-
kiem czynu, a tu nagle przytrafi³o mi
siê tak ogromne nieszczêœcie. Teraz

„Wujkowy” artysta
jestem stary i schorowany. Rêce mi
dr¿¹. Nigdy nie s¹dzi³em, ¿e coœ ta-
kiego mnie w ¿yciu spotka.

Nieoceniona dla niego jest pomoc
¿ony, o której mówi bardzo czule.
Ona, mimo, ¿e niewiele ma si³, z
mi³oœci¹ siê nim opiekuje. Dba o nie-
go, przenosi na wózek inwalidzki,
przygotowuje farby do malowania.

Palenie w ¿o³adku
Arysta z ogromnym wzruszeniem

wspomina wystawê swoich prac
przygotowan¹ specjalnie z okazji
obchodów 25-lecia pontyfikatu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Wystawa
prezentowana by³a w Woli Zrêczyc-
kiej ko³o Krakowa i jak ka¿da, jego
autorstwa, spotka³a siê z ogromnym
uznaniem zwiedzaj¹cych.

- Na uwagê zas³uguje równie¿ mój
cykl 400 wycinanek przedstawiaj¹-
cych Madonny z Polski i z ca³ego
œwiata. 200 z nich przekaza³em Mu-
zeum Archidiecezjalnemu w Kato-
wicach. Moje prace op³akuj¹ te¿ ofi-

cerów zastrzelonych w Katyniu, gór-
ników poleg³ych w kopalni "Wujek",
ofiary katastrofy w hali targowej w
Katowicach, czy górników z kopal-
ni "Halemba". By³bym szczêœliwy,
gdybym móg³ namalowaæ jeszcze
zabytkowe obiekty kopalni "Katowi-
ce".

Franciszek Kurzeja przyznaje, ¿e
ka¿da jego wystawa jest powodem
do niezwyk³ej tremy.

- Jestem jak zamurowany. W ogó-

Franciszek Kurzeja uprawia
grafikê, malarstwo olejne, rzeŸbê
w wêglu i wycinankê artystyczn¹.
Jego prace wystawiane by³y pod-
czas ponad 100 wystaw zbioro-
wych w kraju i zagranic¹. Jest
prawdziwym mistrzem rzeŸby. Po-
trafi w sposób lekki i dynamiczny
pokazaæ roztañczone pary w œl¹-
skich strojach, fedruj¹cych górni-
ków i fragmenty kopalnianego
chodnika. Jako jeden z niewielu
twórców wykona³ tzw. pe³n¹ rzeŸ-
bê. Jego rzeŸby s¹ kolekcjonerskim
rarytasem i znajduj¹ siê w zbiorach
prawie wszystkich œl¹skich muze-
ów.

Do tworzenia linorytów przeko-
na³ Franciszka Kurzejê jego przy-
jaciel Jan Nowak, jeden z najory-

ginalniejszych œl¹skich grafików.
Pokaza³ mu podstawy warsztatu i
wyt³umaczy³, co w grafice jest naj-
istotniejsze. Artysta wycina od kil-
ku do kilkunastu linorytów rocz-
nie. Wypracowa³ w³asny styl, cha-
rakteryzuj¹cy siê ostr¹ lini¹ i wy-
razistoœci¹ przedstawianych posta-
ci. Linoryty Kurzei przypominaj¹
ludowe drzeworyty, jak równie¿
podobne s¹ do wykonywanych
przez niego wycinanek.

Twórczoœæ artysty uwarunkowa-
na jest jego œl¹skoœci¹ i przywi¹-
zaniem do tradycyjnych wartoœci.
Franciszek Kurzeja ukazuje w niej
Œl¹sk zapamiêtany z dzieciñstwa,
z lat m³odzieñczych, i ten wspó³-
czesny, ze wszystkimi jego proble-
mami.

Franciszek Kurzeja w rozmowie z Krzysztofem Pluszczykiem

Grafika z cyklu „Kantata Œl¹ska”

Wystawa prac Franciszka Kurzei prezentowana jest
w Galerii Sztuki Wspó³czesnej Fra Angelico

przy Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach

Stanis³aw P³atek, cz³onek Spo-
³ecznego Komitetu Pamiêci
Górników KWK "Wujek"
Poleg³ych 16 Grudnia 1981 r.,
górnik ranny w trakcie pacy-
fikacji:

- Pan Franciszek jest jednym
z artystycznych piewców ruchu
solidarnoœciowego. By³ cz³on-
kiem Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pomnika Górników
KWK "Wujek" i Komitetu Pa-
miêci Górników KWK "Wujek"
poleg³ych 16 grudnia 1981 r. W
przykopalnianym Domu Kultu-
ry prowadzi³ kó³ko plastyczne.
To jedyny znany mi autor prac
plastycznych tematycznie zwi¹-
zanych z wydarzeniami na
"Wujku". Na aukcjê budowy
pomnika przekaza³ namalowa-
ny przez siebie tryptyk "wuj-
kowy", który do dziœ wisi w po-
mieszczeniach Komisji Zak³a-
dowej. Zaprojektowa³ równie¿
cegie³ki. Jego prace sta³y siê te-
matem do znaczków wydawa-
nych w drugim obiegu. Nasz
Komitet kilkakrotnie ekspono-
wa³ jego twórczoœæ przy okazji
turniejów szachowych rozgry-
wanych z okazji kolejnych rocz-
nic tragicznych wydarzeñ na
"Wujku".

Krzysztof Pluszczyk, prze-
wodnicz¹cy Spo³ecznego Ko-
mitetu Pamiêci Górników
KWK "Wujek" Poleg³ych 16
Grudnia 1981 roku:

- Pana Franka pozna³em krót-
ko po reaktywacji zwi¹zku.
Wiele jego prac przypomina
wydarzenia pierwszych dni sta-
nu wojennego. Bardzo czêsto
nam je udostêpnia³ przy okazji
rocznicowych uroczystoœci.
Wa¿ne jest, ¿e w twórczoœci
pana Franciszka, prócz moty-
wów regionalnych, historycz-
nych i solidarnoœciwych, wyraŸ-
ne s¹ równie¿ motywy ekolo-
giczne. W swoich pracach czê-
sto eksponuje zniszczone œl¹-
skie œrodowisko.

Grafika z cyklu „Kantata Œl¹ska”

le nie potrafiê w takich sytuacjach
siê znaleœæ. Zawsze czyjêtakie pale-
nie w ¿o³¹dku - mówi artysta.

Beata Gajdziszewska
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Od 2 do 16 kwietnia potrwaj¹ Dni
Honorowego Krwiodawstwa
NSZZ "Solidarnoœæ".

Ju¿ po raz trzeci w rocznicê œmierci
Jana Paw³a II, NSZZ "Solidarnoœæ"
og³asza Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa. Podobnie jak w roku ubieg³ym,

akcja bêdzie trwa³a dwa tygodnie, od
2 do 16 kwietnia. W ten sposób Zwi¹-
zek chce uczciæ trzeci¹ rocznicê œmier-
ci Jana Paw³a II i jednoczeœnie pomóc
osobom, które uleg³y wypadkom lub
oczekuj¹ na zabieg chirurgiczny.

W Polsce ka¿dego roku z leczenia
transfuzj¹ krwi lub lekami krwiopo-
chodnymi korzysta 2 miliony chorych.
Co roku nawet pó³ miliona osób od-
daje krew, z czego honorowi krwio-
dawcy czyni¹ to kilkukrotnie w ci¹gu
roku. Liczba pobrañ siêga nawet 900

tys. Jednorazowo bezpiecznie mo¿na
oddaæ 450 ml krwi, mê¿czyŸni nie czê-
œciej ni¿ co 8 tygodni, a kobiety co 12
tygodni.

Zdarza siê, ¿e krwi brakuje, ponie-
wa¿ termin jej przydatnoœci nie jest d³u-
gi. A zapotrzebowanie mo¿e z powo-
du wypadku, czy katastrofy wzrosn¹æ

z godziny na godzinê np. o 100 proc.
Przyk³adowo krwinki p³ytkowe maj¹
piêciodniowy termin wa¿noœci, krwin-
ki czerwone - ok. 35 lub 42 dni. Ter-
min wa¿noœci niektórych czynników
krwiopochodnych wynosi tylko 2 dni.

Apelujemy do cz³onków Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" o liczny
udzia³ w akcji. Prosimy o przekazanie
informacji o dacie i miejscu zbiórki na
adres naszego Tygodnika (tygo-
dnik@solidarnosc-kat.pl).

Dzia³ Informacji KK, wg

Kompletnym fiaskiem zakoñczy-
³y siê w miniony pi¹tek negocja-
cje p³acowe w Electrolux Polska.

Nie tylko nie zdo³ano wypracowaæ
porozumienia w sprawie podwy¿ek
wynagrodzeñ, ale przedstawiciele pra-
codawcy zrywaj¹c negocjacje wycofa-
li z uzgodnionego wczeœniej przekszta³-
cenia pracownikom zatrudnionym poza
tzw. sezonem umów czasowych na za-
warte na czas nieokreœlony.

- To klasyczny szanta¿. Podczas roz-
mów nie by³o mowy, ¿e zmiana umów
i podwy¿ki s¹ jednym pakietem nego-
cjacyjnym - mówi Dariusz Bednarz,
przewodnicz¹cy "Solidarnoœci" Elec-
trolux Polska.

- Taka postawa pracodawcy nie ma
nic wspólnego z dialogiem spo³ecz-
nym - dodaje Ma³gorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Œl¹sko-D¹-
browskiej "S" w Zawierciu. - To pró-
ba dyktatu i odwetu na czêœci za³ogi.
S³owem wprowadzanie odpowiedzial-
noœci zbiorowej.

Umowy na czas nieokreœlony mia-
³y byæ podpisane z oko³o setk¹ "cza-
sowników" pracuj¹cych równie¿ poza
tzw. sezonem, trwaj¹cym od prze³o-
mu lipca i sierpnia do grudnia. W tym
okresie Electrolux wprowadza w swo-
im zak³adzie w Siewierzu trzeci¹ zmia-
nê i zatrudnia dodatkowych 350 pra-
cowników, którzy rzecz jasna przyj-
mowani s¹ na czas okreœlony.

Na niskie zarobki narzekaj¹ w sie-
wierskim Electroluksie zarówno za-

trudnieni, bez wzglêdu na rodzaj umo-
wy o pracê. Œrednie wynagrodzenie
brutto to 1,6 tys. z³, czyli niewiele po-
nad 1,1 tys. z³ "na rêkê". Do œredniej
krajowej brakuje zatem ponad tysi¹c
z³otych, natomiast znacznie bli¿ej jest
do wynosz¹cej 1.126 z³ ustawowej p³a-
cy minimalnej.

- Determinacja za³ogi domagaj¹cej
siê godnych wynagrodzeñ by³a ogrom-
na - mówi Dariusz Bendarz. - Wiele
osób wprost pyta, kiedy rozpocznie-
my strajk. W mediach codziennie s³u-
chaæ o podwy¿kach w kolejnych bran-
¿ach i zak³adach, a nasze zarobki nie
nad¹¿aj¹ nawet za wzrostem kosztów
utrzymania.

Rosn¹ce szybko ceny energii elek-
trycznej, czynszów i artyku³ów pierw-
szej potrzeby sprawiaj¹, ¿e za tysi¹c
z³oty miesiêcznie trudno siê jest utrzy-
maæ samemu, nie mówi¹c ju¿ o rodzi-
nie. Zwi¹zkowcy do negocjacji p³aco-
wych przyst¹pili z postulatem wzro-
stu wynagrodzeñ o 60 proc. Na pozór
du¿o, ale po przeliczeniu na z³otówki
to œrednio 960 z³ brutto miesiêcznie.
Znacznie mniej ni¿ domagali siê cho-
cia¿by celnicy (1,5 tys. z³) blokuj¹cy
w styczniu przejœcia graniczne.

- Ludzie rachunki p³ac¹ w z³otów-
kach, nie procentach - podkreœla Da-
riusz Bednarz. - Dlatego podczas ne-
gocjacji zaproponowaliœmy podwy¿ki
w jednakowej wysokoœci dla wszyst-
kich, tak aby zrekompensowaæ pracow-
nikom wzrost kosztów uzyskania.

Chodzi³o o 500-600 z³ miesiêcznie,

czyli strona zwi¹zkowa gotowa by³a
na spore ustêpstwa. Negocjatorzy
Electroluksa upierali siê, ¿e dla nich
ka¿da kwota jest procentem. Jednak ani
w jednym, ani w drugim ich propozy-
cje specjalnie nie ros³y. "Ostateczn¹"
propozycj¹ pracodawcy by³o podnie-
sienie stawek o z³otówkê na godzinê,
co oznacza miesiêczny wzrost wyna-
grodzeñ o ok. 170 z³. Jednoczeœnie
próbowano szanta¿owaæ reprezentacjê
zwi¹zkow¹, rzekom¹ odpowiedzialno-
œci¹ za losy zak³adu oraz straszono
przeniesieniem produkcji do Rumunii.

- Ktoœ wyraŸnie nie rozumie, ¿e za-
daniem zwi¹zków zawodowych jest
walka o godne p³ace pracowników, a
nie troszczenie siê o zyski œwiatowe-
go koncernu - przypomina Ma³gorza-
ta Benc. - Ciekawe, jak na p³ace brutto
w wysokoœci 450 euro zareagowaliby
szwedzcy robotnicy?

Taktyka reprezentantów koncernu
opieraj¹ca siê na machaniu przys³o-
wiow¹ pa³k¹, któr¹ w tym wypadku
by³a groŸb¹ przeniesienia produkcji
oraz sk¹pym oferowaniu marchewki
w postaci gotówki, po kilku godzinach
doprowadzi³a do impasu rozmów i ze-
rwania negocjacji.

Dyrekcja Electrolux Polska rozpo-
rz¹dzeniem podnios³a p³ace o 13 proc.,
czyli ok. 150 z³ "na rêkê", co trudno
uznaæ za kwotê satysfakcjonuj¹c¹ pra-
cowników. Dlatego zak³adowa "Soli-
darnoœæ" zapowiada, ¿e nie rezygnuje
z walki o godne p³ace w polskich za-
k³adach Electrolux.                   (zaw)

Sekcja Krajowa Pracowników
Handlu NSZZ „Solidarnoœæ”
zwróci³a siê do pracodawców
handlu o podjêcie niezw³ocz-
nych negocjacji ponadzak³ado-
wego uk³adu zbiorowego pracy.

Apel skierowany zosta³ na rêce Pol-
skiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
zrzeszaj¹cej wiod¹ce sieci handlowe.

- "Solidarnoœæ" od wielu lat wskazu-
je na z³e warunki pracy i p³acy w pla-
cówkach handlowych. Wielokrotnie
podejmowaliœmy inicjatywy i akcje
zmierzaj¹ce do zmiany tej sytuacji.
Nasza obecna propozycja jest rozwi¹-
zaniem kompleksowym - napisali
zwi¹zkowcy w liœcie otwartym do pra-
codawców handlu.

Alfred Bujara, przewodnicz¹cy
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ "S" podkreœla, ¿e ponadzak³a-
dowe uk³ady zbiorowe pracy funkcjo-
nuj¹ w wiêkszoœci pañstw europejskich
i  wp³ywaj¹ pozytywnie na relacje po-
miêdzy pracownikami i pracodawcami.

- Ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe
pracy s¹ zbiorem norm prawnych re-
guluj¹cych stosunki pracy w miejscu
zatrudnienia. S¹ równie¿ wyrazem tro-
ski o wspólne dobro, jakim jest zak³ad
pracy oraz jego za³oga. Uwa¿a siê je za

najdoskonalsz¹ formê regulacji praw-
nej stosunku pracy, bo wypracowan¹
starannie w drodze rokowañ i negocja-
cji - czytamy w apelu.

Zdaniem "S" podpisanie ponadzak³a-
dowego uk³adu zbiorowego pracy w
polskim handlu doprowadzi do uregu-
lowania zasad godziwego wynagradza-
nia i zatrudniania pracowników na te-
renie ca³ego kraju. Pozwoli równie¿
unikn¹æ wielu niekontrolowanych wy-
buchów pracowniczych i wp³ynie na
poprawê nastrojów pracowniczych.

Sekcja Krajowa Pracowników Han-
dlu NSZZ "Solidarnoœæ" zaapelowa³a
do pracodawców w sektorze handlu o
konsolidacjê lub pilne wy³onienie
wspólnej reprezentacji do rozmów ze
stron¹ spo³eczn¹ i zadeklarowa³a chêæ
natychmiastowego przyst¹pienia do
rozmów.                                 ak, wg

Electro-wyzysk-lux

W poniedzia³ek i wtorek przed
siedzibami Fiata w Bielsku
Bia³ej i w Tychach odby³y siê
pikiety zorganizowane przez
„Solidarnoœæ”.

Pracownicy i zwi¹z-
kowcy - po raz kolejny -
wyrazili swoje niezado-
wolenie i sprzeciw wo-
bec lekcewa¿enia zwi¹z-
ków zawodowych i uni-
kania dialogu spo³eczne-
go przez zarz¹d firmy.

Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca "Soli-
darnoœci" w spó³kach
Grupy Fiata przypomi-
na³a podczas pikiet, ¿e
od blisko pó³ roku w Fia-
cie trwa konflikt p³aco-
wy. "Solidarnoœæ" upo-
mina siê o 1000 z³  pod-
wy¿ki grupowej dla pra-
cowników Fiata i spó³-
ek.

- Od wielu miesiêcy
zarz¹d tylko pozoruje
negocjacje. NajwyraŸ-
niej chc¹ nas i ca³¹ za³o-
gê sprawdziæ, czy potra-
fimy siê zmobilizowaæ i
walczyæ o nasze prawa - mówi³a
Wanda Stró¿yk. - 1000 z³ podwy¿-
ki dla pracowników, to wcale nie
jest "œmieszna" kwota w sytuacji tak

drastycznych podwy¿ek ¿ywnoœci
i mediów.

Wanda Stró¿yk podkreœli³a, ¿e
pieni¹dze w spó³ce s¹, ale nie tra-
fiaj¹ do pracowników, tylko do za-
rz¹du w formie bardzo wysokich

premii. - Mam nadziejê, ¿e deter-
minacja za³ogi pobudzi pracodaw-
cê do poprawy wynagrodzeñ - mó-
wi³a przewodnicz¹ca "S" w Fiacie.

Pikiety przed Fiatem Podziel siê

darem ¿ycia

„S” apeluje do

pracodawców handlu

Rozmowy w realu
28 marca w realu odbêd¹ siê ne-

gocjacje p³acowe. To odpowiedŸ
zarz¹du sieci na postulat 500 z³ pod-
wy¿ki dla ka¿dego pracownika wy-
stosowany 11 marca przez "Solidar-
noœæ".

- Pracodawca wyznaczy³ termin
rozmów, niemniej pracownicy sieci
przygotowuj¹ siê do pikiety, która
zaplanowana zosta³a na 10 kwietnia
przed siedzib¹ spó³ki w Warszawie
- mówi przewodnicz¹cy Sekcji Kra-
jowej Pracowników Handlu NSZZ
"S" Alfred Bujara. - To, czy pikieta
siê odbêdzie bêdzie zale¿a³o od prze-
biegu rozmów z zarz¹dem.

Polska Organizacja Handlu i Dys-
trybucji zrzesza: Schiever Polska,
Jeronimo Martins Dystrybucja (Bie-
dronka), Lidl Polska, Auchan Pol-
ska, Carrefour Polska, Genat Polska,
Metro AG, Selgros Polska, Tesco
Polska, Kaufland Polska Markety.

Pracownicy i zwi¹zkowcy z Fiata po raz kolejny
protestowali przeciwko lekcewa¿eniu zwi¹zków

i unikaniu przez zarz¹d rozmów

Zdaniem "Solidarnoœci" praco-
dawca robi wszystko, by nie dopro-
wadziæ do podpisania porozumie-
nia p³acowego. W trakcie pikiet
zwi¹zkowcy podkreœlali, ¿e plan
urlopów nie zosta³ jeszcze przygo-

towany i apelowali do
pracowników, by w
Wielki Pi¹tek brali
urlopy na ¿¹danie lub
przy³¹czyli siê do ak-
cji oddawania krwi.
Konflikt w Fiacie do-
tyczy równie¿ zmia-
nowego systemu pra-
cy i utrudniania dzia-
³alnoœci zwi¹zkowej.

Ryszard Drabek,
wiceprzewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci" zwró-
ci³ siê do pracowni-
ków, by nie bali siê
walczyæ o swoje pra-
wa. - Kropla dr¹¿y
ska³ê. Jak bêdzie was
du¿o, to zarz¹d bê-
dzie siê musia³ ugi¹æ
- mówi³ Ryszard Dra-
bek. - Wasz praco-
dawca skupi³ siê na
utrudnianiu dzia³al-

noœci zwi¹zkowej i unikaniu poro-
zumienia ze zwi¹zkami.

ak, wg
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- Wola³bym, by wolne by³y
wszystkie niedziele - tak
ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pu-
cha³a, kapelan Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci" od-
powiada na pytanie: "Czy
Wielki Pi¹tek powinien byæ
dniem wolnym od pracy?".

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regio-
nu Piotr Duda podobnie, jak
ksi¹dz Pucha³a jest zdania, ¿e
wprowadzenie dnia wolnego w
Wielki Pi¹tek nie jest konieczne.
Zwraca siê jednak do pracodaw-
ców, by w miarê mo¿liwoœci w tych
zak³adach, w których nie bêdzie
du¿ego obci¹¿ania prac¹, umo¿li-
wili pracownikom wczeœniejszy
powrót do domów. Piotr Duda do-

daje, ¿e jako wolne widzia³by
Œwiêto Trzech Króli.

W Polsce Wielki Pi¹tek wci¹¿
pozostaje dniem roboczym, cho-
cia¿ za wprowadzeniem go do ka-
lendarza, jako dnia wolnego coraz
g³oœniej opowiada siê coraz wiê-
cej polityków, m.in. Prawa i Spra-
wiedliwoœci. W Wielki Pi¹tek nie

- Niedawno w  d¹browskim od-

dziale ArcelorMittal Poland

podpisane zosta³o porozumienie

p³acowe. Jakie s¹ jego najwa¿-

niejsze zapisy?

Negocjacje toczy³y siê od listopada
ubieg³ego roku. Ze wzglêdu na ró¿-
nice zdañ w kwestiach p³acowych,
pod koniec przebiega³y w bardzo
nerwowej atmosferze. Byliœmy ju¿
nawet blisko ich zerwania. Uda³o siê
wynegocjowaæ œrednio 440 z³ dla
pracownika na 2008 r. Pieni¹dze
bêd¹ wyp³acane w formie nagród i
podwy¿ek gwarantowanych. Czêœæ
œrodków przeznaczona zostanie
równie¿ na regulacje uk³adu
zbiorowego. Od momentu po-
³¹czenia czterech hut zmierza-
my do ujednolicenia wynagro-
dzeñ, a co za tym idzie do
wprowadzenia jednolitego
uk³adu zbiorowego pracy.
- W ubieg³ym roku w Arce-

lorMittal Poland rozpo-

czê³a siê redukcja zatrud-

nienia. Z czterech hut

odesz³o 2450 osób. Czy proces

ten bêdzie kontynuowany w

2008 r.?

Otrzymaliœmy ju¿ oficjalne pismo o
zwolnieniach grupowych. Praco-
dawca przewiduje zmniejszenie za-
trudnienia w spó³ce o 750 osób w
2008 r. W dalszym ci¹gu redukcja
bêdzie polega³a na wydzielaniu pra-
cowników do zewnêtrznych jedno-

stek organizacyjnych. Nadal stoso-
wane bêd¹ os³ony. Pracownicy bêd¹
odchodzili na emerytury i œwiadcze-
nia przedemerytalne oraz za porozu-
mieniem stron, uzgadniaj¹c z praco-
dawc¹ wysokoœæ odpraw.
- Jak "Solidarnoœæ" ocenia ten

proces?

Dziêki zabezpieczeniom socjalnym
wynegocjowanym podczas prywaty-
zacji Polskich Hut Stali restruktury-
zacja zatrudnienia przebiega w mia-
rê spokojnie. Najgorszym rozwi¹za-
niem i najmniej akceptowanym
przez pracowników jest œwiadczenie
przedemerytalne. Zmieni³y siê prze-
pisy. Pracownik najpierw otrzymuje
zasi³ek dla bezrobotnych, a dopiero

Jeszcze w marcu oœwiatowa
„Solidarnoœæ” zamierza wsz-
cz¹æ spór z rz¹dem.

Zwi¹zkowcy w ca³ym kraju pro-
wadz¹ wœród nauczycieli akcjê
zbierania podpisów popieraj¹cych
ewentualny ogólnopolski protest w
oœwiacie, z jednoczesnym wskaza-
niem jego formy. Do 15 marca
zbierali równie¿ podpisy poparcia
pod obywatelskim projektem no-
welizacji Karty Nauczyciela. W
tym miesi¹cu dokument trafi do
Sejmu.

- Otrzymaliœmy ju¿ pierwsz¹
partiê podpisów, które obecnie s¹
skrupulatnie przeliczane - mówi
przewodnicz¹cy Regionalnej Sek-
cji Nauki i Oœwiaty NSZZ "S" Le-
s³aw Ordon. - Jesteœmy przekona-
ni, ¿e w skali ca³ego kraju zbierze-
my 100 tys. podpisów.

 "S" i pozosta³e zwi¹zki zawo-
dowe funkcjonuj¹ce w oœwiacie
domagaj¹ siê podwy¿ek nauczy-
cielskich p³ac, w ci¹gu kilku naj-
bli¿szych lat, o 100 proc. oraz sys-
temowych rozwi¹zañ dla bran¿y.
Rz¹d proponuje 10 proc. podwy¿-
ki wynagrodzeñ jedynie w tym
roku.

Od pocz¹tku stycznia odby³y siê
trzy spotkania strony zwi¹zkowej
z przedstawicielami Ministerstwa
Edukacji. Zdaniem zwi¹zkowców,
rz¹d pozoruje dialog spo³eczny.
Padaj¹ wy³¹cznie deklaracje o chê-
ci prowadzenia negocjacji i nic z
nich nie wynika.

- Kilkakrotnie, bezskutecznie
zwracaliœmy siê o udostêpnienie
rz¹dowych danych, by móc siê nimi
wspieraæ w rozmowach o podwy¿-
ce p³ac -  mówi Lech Ordon. - W
tych pozorowanych negocjacjach

Z Jerzym Goiñskim, przewodnicz¹cym „Solidarnoœci”

w ArcelorMittal Poland w D¹browie Górniczej rozmawia
Agnieszka Konieczny.

Kandydat „Solidarnoœci”
póŸniej œwiadczenie przedemerytal-
ne, które jest bardzo niskie. Nato-
miast inne programy by³y bardzo ko-
rzystne, np. "24 miesi¹ce przed eme-
rytur¹". Pracownik pobiera³ wyna-
grodzenie za 24 miesi¹ce i odprawê.
Pod koniec ubieg³ego roku urucho-
miony zosta³ program "48 miesiêcy
przed emerytur¹", gdzie odchodz¹-
cy pracownicy otrzymywali wyna-
grodzenie za cztery lata.
- Czy tak wysoka redukcja nie za-

gra¿a stabilizacji zatrudnienia?

Na kluczowych stanowiskach tech-
nologicznych ju¿ brakuje pracowni-
ków. Dlatego nie wszyscy chêtni

pracownicy mogli skorzystaæ z
mo¿liwoœci odejœcia. Gdyby tak
siê sta³o, niektóre odcinki trzeba
by³oby zamkn¹æ.
- Zbli¿aj¹ siê wybory do Rady

Nadzorczej. Bêdzie Pan kandy-

dowa³ na kolejn¹ kadencjê?

Tak. Zwi¹zek podj¹³ decyzjê, ¿e
bêdê kandydatem  "Solidarno-
œci" reprezentuj¹cym pracowni-
ków. W ci¹gu dwóch lat nauczy-

³em siê jak przek³adaæ cz³onkostwo
w Radzie Nadzorczej na dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ dla dobra pracowników.
Mam nadziejê, ¿e moja wiedza nie
zostanie zaprzepaszczona. Od aktu-
alnego pracodawcy trudno cokol-
wiek uzyskaæ, a ja mam ju¿ spore do-
œwiadczenie w sprawach p³acowych,
socjalnych i bezpieczeñstwa pracy.
- Dziêkujê za rozmowê.

Co trzeci z naszych internautów uwa¿a ¿e Wielki Pi¹tek
powinien byæ dniem wolnym od pracy.

Co pi¹ty jest zdania, ¿e dniem wolnym powinno byæ Œwiêto Trzech
Króli. 11 proc. odpowiadaj¹cych uwa¿a, ¿e dzieñ wolny od pracy
powinien przypominaæ o powstaniu "Solidarnoœci". Wszystkich trzech
dni wolnych od pracy chce natomiast a¿ 23 proc. internautów.

Nowym dniem wolnym
od pracy powinien byæ:

Wielki,

ale roboczy?

W Wielki Pi¹tek w ca³ej Polsce
odbywaj¹ siê widowiska pasyjne

Wielki Pi¹tek - to drugi dzieñ
Œwiêtego Triduum Paschalnego
- najwa¿niejszego wydarzenia w
roku liturgicznym katolików.
Dzieñ ¿a³oby, skupienia i powa-
gi. Nabo¿eñstwo Wielkiego
Pi¹tku upamiêtnia mêkê i œmieræ
Chrystusa na Krzy¿u. To jeden
z dwóch dni - obok Wielkiej So-
boty - w którym Koœció³ Rzym-
skokatolicki nie sprawuje Eu-
charystii. W ca³ej Polsce - w kal-
wariach i przyklasztornych ko-
œcio³ach - odbywaj¹ siê wido-
wiska pasyjne, a po po³udniu w
bocznych nawach wszystkich
œwi¹tyñ ods³aniane s¹ Groby
Chrystusa.

pracuj¹ Anglicy, Niemcy, Szwedzi,
Norwegowie, Hiszpanie i W³osi.
Wierni niektórych koœcio³ów pro-
testanckich dzia³aj¹cych w Polsce
maj¹ dzieñ wolny na mocy poro-
zumieñ podpisanych z pañstwem
polskim.

ak

Wejd¹ w spór z rz¹dem

W projekcie nowelizacji Karty
Nauczyciela "S" domaga siê:
- podwy¿szenia kwoty bazowej

(ustalanej przez rz¹d) z 82 do
100 proc. W ten sposób pen-
sje nauczycieli sta¿ystów
wzros³yby z 1701 z³ do 2074
z³ brutto. Wy¿sze by³yby te¿
wynagrodzenia nauczycieli
kontraktowych (z 2126 z³  do
3111 z³ brutto), mianowanych
(z 2977 na 4667 z³ brutto) i dy-
plomowanych (z 3827 z³ brut-
to na 6222 z³ brutto).

- wprowadzenia zapisu, ¿e œred-
nia minimalna stawka wyna-

rz¹d nie sk³ania³ siê do najmniejsze-
go kompromisu, nie uwzglêdni³
¿adnej naszej sugestii. Wrêcz byli-
œmy ponaglani do podpisania roz-
porz¹dzenia o 10-procentowych
podwy¿kach. Nie mogliœmy zaak-
ceptowaæ takiego rozwi¹zania. Te-
raz okaza³o siê, ¿e bez uzgodnienia
z reprezentatywnymi zwi¹zkami
zawodowymi, rozporz¹dzenie zo-
sta³o podpisane przez pani¹ mini-
ster i prawdopodobnie do koñca
marca dokument wejdzie w ¿ycie.

Beata Gajdziszewska

grodzenia zasadniczego stano-
wi³aby, co najmniej 70 proc.
œredniego wynagrodzenia na-
uczycieli.

- zmiany sposobu obliczania
œredniej urlopowej.

- jednorazowych zasi³ków na
zagospodarowanie w wys.
trzymiesiêcznego wynagro-
dzenia zasadniczego dla na-
uczycieli podejmuj¹cych
pierwsz¹ pracê

- utrzymania uprawnieñ na-
uczycieli do wczeœniejszych
emerytur.
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Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o
ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-
bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,
rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-
dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku. PIT-y
rozliczeniowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych
nale¿a³o z³o¿yæ do 29 lutego 2008 roku.

Termin sk³adania do ZR analizy sk³adek za rok 2007 up³ywa
31 marca 2008 r.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84
25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

Górnicza „Solidarnoœæ” ostrze-
ga w liœcie do premiera Donalda
Tuska, ¿e niewystarczaj¹cy limit
uprawnieñ do emisji dwutlenku
wêgla dla sektora energetyczne-
go uderzy nie tylko w elektrow-
nie i kopalnie, ale i wszystkich
obywateli, którzy zap³ac¹ wiêcej
za pr¹d.

"Apelujemy do pana premiera o
stworzenie systemu przydzia³u emisji
CO

2
, który pozwoli³by kontynuowaæ

rozwój sektora paliwowo-energetycz-
nego opartego na najtañszym noœniku
energii, jakim jest wêgiel kamienny" -
napisali zwi¹zkowcy w stanowisku
przes³anym premierowi. przes³anym
PAP.

Chodzi o opublikowany 12 lutego
przez resort œrodowiska nowy projekt
rozporz¹dzenia rz¹du w sprawie Kra-
jowego Planu Rozdzia³u Uprawnieñ
(KPRU) do emisji CO

2
 na lata 2008-

2012. Ogó³em energetyka otrzyma³a w
nim wiêcej uprawnieñ emisyjnych ni¿
w poprzednim projekcie, jednak - we-
d³ug wytwórców energii - nadal s¹ one

niewystarczaj¹ce, co spowoduje kolejn¹
podwy¿kê cen pr¹du.

Projekt, po konsultacjach z organi-
zacjami bran¿owymi oraz po uzgodnie-
niach miêdzyresortowych, ma byæ
wkrótce przyjêty przez rz¹d. Górnicza
"Solidarnoœæ" sprzeciwia siê temu,
uwa¿aj¹c, ¿e jest on "szkodliwy dla
gospodarki kraju, a przede wszystkim
dla bran¿y energetycznej, produkuj¹cej
energiê z wêgla kamiennego".

Wed³ug zwi¹zkowców, przyjêcie
rozporz¹dzenia w kszta³cie proponowa-
nym przez resort œrodowiska mo¿e do-
prowadziæ "do zachwiania systemu pa-
liwowo-energetycznego", co bêdzie
oznaczaæ nie tylko podwy¿kê cen pr¹-
du, ale tak¿e pogorszenie kondycji eko-
nomicznej elektrowni i kopalñ. Zwi¹-
zek ostrzega, ¿e nastêpstwem mog¹ byæ
niepokoje spo³eczne w tych bran¿ach.

Polsce przyznano limit emisji CO
2
 w

wysokoœci 208,5 mln ton, wobec po-
stulowanych 284,6 mln ton. Wed³ug
projektu, na elektrownie i elektrocie-
p³ownie przypada ³¹cznie niespe³na
132,3 mln ton, a na pozosta³y przemys³
ponad 68,8 mln ton. Najwiêkszy udzia³

Jest wola przedstawicieli Mi-
nisterstwa Zdrowia do podpi-
sania z „Solidarnoœci¹” i z
pracodawcami porozumienia
o osi¹gniêciu przez pracowni-
ków ratownictwa medyczne-
go w ci¹gu dwóch lat zarob-
ków w wys. 2,5 œredniej p³acy
krajowej.

Tê informacjê przekazali przed-
stawiciele Krajowej Sekcji Pogoto-
wia i Ratownictwa Medycznego
NSZZ "S" po spotkaniu z minister
zdrowia Ew¹ Kopacz.

Zwi¹zkowcy poinformowali kie-
ruj¹c¹ resortem, ¿e œrodki finanso-
we przekazywane z bud¿etu pañstwa
na ratownictwo medyczne nie wy-
starczaj¹ na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ bran-
¿y, a tym bardziej nie pozwalaj¹ na
realizacjê podwy¿ek wynagrodzeñ
dla ratowników medycznych.

-Wskazaliœmy, ¿e mo¿na to zmie-
niæ, bo ratownictwo wykonuje swo-
je us³ugi na zasadzie podwykonaw-
cy zak³adów Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, za skandalicznie nisk¹
stawkê zaproponowan¹ przez NFZ.
Te placówki kontraktuj¹ us³ugê,
lecz, mimo, ¿e powinny, to jej nie
wykonuje i w ten sposób obci¹¿aj¹
nasz¹ bran¿ê dodatkowymi koszta-
mi - t³umaczy Jacek Szarek, prze-
wodnicz¹cy KSPiRM NSZZ "S". -
Dlatego wyszliœmy z inicjatyw¹,
umo¿liwienia ratownictwu kontrak-
towania nocnej wyjazdowej pomo-

Jeszcze w I kwartale br. do
Sejmu ma trafiæ obywatelski
projekt nowelizacji ustawy o
informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi kon-
sultacji.

Dokument zosta³ opracowany
przez zespó³ koordynacyjny ds. no-
welizacji ustawy, który tworz¹ przed-
stawiciele reprezentatywnych zwi¹z-
ków zawodowych. Jeszcze pod ko-
niec ub. roku zespó³ zwróci³ siê do
wszystkich krajowych rad pracowni-
ków z apelem o poparcie projektu.

W zamiarze ustawodawcy obowi¹-
zuj¹cy aktualnie dokument mia³ wier-
nie odzwierciedlaæ przepisy unijne.
Po jego kilkunastomiesiêcznym funk-
cjonowaniu zwi¹zkowcy uznali, ¿e
jest on wadliwy. Twierdz¹, ¿e margi-
nalizuje znaczenie rad pracowników.
Domagaj¹ siê zrównania kompeten-
cji polskich rad pracowników z kom-
petencjami rad funkcjonuj¹cych w
innych krajach unijnych, które okre-
œlone zosta³y w dyrektywie w spra-
wie informowania i przeprowadzania
konsultacji z pracownikami. W opi-
nii cz³onków zespo³u, analogiczne za-

cy lekarskiej ambulansami spoza
systemu ratownictwa medycznego
za cenê punktu, jak¹ otrzymuje
POZ. Te pieni¹dze umo¿liwi³yby
naszym zak³adom spokojn¹ egzy-
stencjê oraz pozwoli³yby na pod-
wy¿szenie stawek wynagrodzeñ w
poszczególnych grupach zawodo-
wych ratownictwa

Minister Ewa Kopacz zobowi¹za-
³a siê do zapoznania siê z informa-
cjami na temat finansowania placó-
wek POZ i rozmów z prezesem NFZ.

Wiele uwagi poœwiêcono równie¿
statusowi ratownika medycznego
po uzyskaniu licencjatu z ratownic-
twa oraz jego roli w zespole. Zwi¹z-
kowcy przekonywali, ¿e pracodaw-
cy kwalifikuj¹ ratowników medycz-
nych ze wzglêdu na ich wykszta³-
cenie. Zgodnie ze statystykami ich
zawód nale¿y do profesji kszta³co-
nych w szko³ach policealnych i za-
licza siê do œredniego personelu
ochrony zdrowia. Minister zdrowia
zadeklarowa³a wolê umo¿liwienia
pracownikom bran¿y zdobycia ty-
tu³ów magistrów ratownictwa me-
dycznego. Niew¹tpliwie takie roz-
wi¹zanie zwiêkszy ich uprawnienia
zawodowe. Wczeœnie jednak ko-
nieczne jest znowelizowanie Usta-
wy o Pañstwowym Ratownictwie
Medycznym.

Ustalono, ¿e spotkania zwi¹z-
kowców KSPiRM ze stron¹ rz¹-
dow¹ bêd¹ kontynuowane.

Beata Gajdziszewska

pisy powinny znaleŸæ siê w znoweli-
zowanej rodzimej ustawie.

- W naszej ocenie rady pracowni-
ków traktowane s¹ przez pracodaw-
ców jako z³o konieczne narzucone
przez Uniê - twierdzi El¿bieta
¯uchowicz, przedstawiciel zespo³u
koordynacyjnego ds. nowelizacji
ustawy, cz³onek Œl¹sko-D¹browskiej
"Solidarnoœci". - Cz³onkowie rad nie
czuj¹ siê szanowani, a ich potrzeby
s¹ ignorowane. Wielu z nich skiero-

W obywatelskim projekcie no-
welizacji ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu
z nimi konsultacji, zwi¹zkowcy
postuluj¹ m.in.:
- Wyd³u¿enie okresu ochrony

cz³onków rad pracowników
przed ewentualnym zwolnie-
niem ich przez pracodawcê.
Ochrona mia³aby obowi¹zywaæ
jeszcze rok po wygaœniêciu
mandatu.

- Wprowadzenie zapisu o pokry-
waniu wydatków rad pracow-
ników przez pracodawców.
Pokrywane przez pracodawcê

2,5 œredniej p³acy

dla ratowników?

Rady pracowników

- z³o konieczne?

w pozosta³ej puli ma hutnictwo (11,8
mln ton), przemys³ cementowy (11,5
mln ton), ciep³ownie (10,4 mln ton),
elektrociep³ownie przemys³owe (6 mln
ton), sektor rafineryjny (8,4 mln ton).

Z projektu rozporz¹dzenia wynika,
¿e najwiêkszych 10 firm energetycz-
nych traci œrednio 8 proc. uprawnieñ -
najwiêcej Be³chatów (-25 proc.) i Tu-
rów (-17,3 proc.). Jednak ogó³em tzw.
energetyka zawodowa otrzyma³a w
nowej wersji projektu o 12 mln ton
uprawnieñ wiêcej ni¿ poprzednio. Za-
brano natomiast przemys³owi hutnicze-
mu (-2,6 mln ton), elektrociep³owniom
zawodowym (-1,6 mln ton) i przemy-
s³owi chemicznemu (-1,5 mln ton).

Ustalaj¹c limity emisji dla poszcze-
gólnych krajów, Komisja Europejska
chce zwiêkszyæ popyt na prawa do
emisji CO2 i sk³oniæ firmy do handlo-
wania otrzymanymi uprawnieniami.
Unijny system zak³ada, ¿e przedsiêbior-
stwa, które wyczerpa³y swój limit,
musz¹ dokupiæ kwotê na rynku albo
zmieniæ technologiê na bardziej przy-
jazn¹ œrodowisku.

pap, wg

wydatki rad mia³aby siêgaæ
trzykrotnego przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia og³a-
szanego przez GUS.

- Obligatoryjnoœæ w kwestii two-
rzenia rad pracowników w
przedsiêbiorstwach, w których
nie dzia³aj¹ zwi¹zki zawodo-
we. Obowi¹zuj¹ca ustawa za-
k³ada, ¿e w tych przedsiêbior-
stwach o utworzenie rady musi
wnioskowaæ co najmniej 10
proc. pracowników. Zapis ten
stwarza dla pracodawców mo¿-
liwoœæ niedopuszczania do
tworzenia rad pracowników.

wa³o do s¹dów pozwy przeciwko pra-
codawcom, którzy odmawiaj¹ im rze-
telnych informacji pisemnych na te-
mat sytuacji ekonomicznej ich przed-
siêbiorstw. Pracownicy w pozosta³ych
krajach Unii maj¹ dostêp do informa-
cji, a unijni pracodawcy, powo³uj¹c
siê na polsk¹ ustawê, bez skrupu³ów
nam ich odmawiaj¹. Niejednokrotnie
parali¿uj¹ te¿ kontakty przedstawicie-
li rad pracowników z za³og¹.

Beata Gajdziszewska

Za niski limit CO
2
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Damian Jonak - m³odzie¿owy mistrz œwiata w kategorii
juniorœredniej federacji WBC i CZ£ONEK SOLIDARNOŒCI - znów broni
pasa mistrzowskiego. Ju¿ 19 kwietnia w Spodku stoczy kolejny
pojedynek podczas presti¿owej gali bokserskiej. Do katowickiej hali
warto zajrzeæ równie¿ po to, by obejrzeæ kilka innych walk, w tym
pasjonuj¹cy pojedynek Tomasza Adamka z królem nokautów -
O'Neillem Bellem.

Do obejrzenia gali zapraszamy gor¹co wszystkich cz³onków
"Solidarnoœci". Kibicujmy wspólnie naszemu koledze, który zawsze
otwarcie przyznaje siê do cz³onkostwa w "Solidarnoœci" i swych
zwi¹zkowych sympatii. Podczas walki Damian znów - w œwietle
kamer i przy milionach widzów - z dum¹ bêdzie prezentowa³ na
plecach wielkie logo "Solidarnoœci".

Damian Jonak ma na swoim koncie ju¿ 16 wygranych walk (w
tym 11 przez KO) i ani jednej pora¿ki. Przez ekspertów zajmuj¹cych
siê boksem jest uwa¿any za jednego z najlepszych i najbardziej
perspektywicznych polskich piêœciarzy, na którego najwiêksze
sukcesy wci¹¿ jeszcze czekaj¹. Warto zobaczyæ, jak prezentuje siê
na ¿ywo i w jaki sposób promuje "Solidarnoœæ".

Komisje zak³adowe zainteresowane kupieniem biletów na galê
(w cenie 50, 60, 80 i 120 z³) powinny siê skontaktowaæ z
wiceprzewodnicz¹cym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "S"
Markiem Klementowskim - tel. 0691 955 256. Na stronie
internetowej www.solidarnosc-kat.pl zamieszczony jest gotowy
formularz zamówieñ biletów.

Gor¹co zapraszamy! Niech Damianowi kibicuje Spodek pe³en
kibiców z "Solidarnoœci"!

Zobacz mistrza

z „Solidarnoœci”

w akcji!

Reklama p³atna

Kaj lycisz? Na szychta! W an-

cugu? Bo to mojo Pierwszo

Szychta !

Tak zaczyna³ siê emitowany w TVP 1
i TV Katowice, a tak¿e Radiu Katowice,
spot promuj¹cy projekt Pierwsza Szych-
ta. W ancugu, owszem, mo¿na by³o siê
na Pierwszej Szychcie pojawiaæ, ale tyl-
ko podczas zajêæ teoretycznych. Praw-

dziw¹ wartoœci¹ tego projektu by³y jed-
nak zajêcia praktyczne.

W³aœnie na praktyczne korzyœci, któ-
re da³a uczestnikom Pierwsza Szychta,
zwracano uwagê  podczas podsumowu-
j¹cej projekt konferencji w Katowicach.
Do programu przyst¹pi³o 170 osób szcze-
gólnie nara¿onych na wykluczenie z ryn-
ku pracy bezrobotnych, ukoñczy³o go
ostatecznie 110 doros³ych z woj. œl¹skie-
go. Zdobyli nowe kwalifikacje, i co wa¿-
ne takie, które daj¹ im du¿e szanse na
znalezienie pracy. Z badañ wykonanych
przez Wojewódzki Urz¹d Pracy trzy mie-
si¹ce po zakoñczeniu kursów, obejmu-
j¹cych dwie pierwsze edycje projektu,
wynika, ¿e spoœród uczestników, którzy

dotrwali do koñca szkoleñ, pracowa³o
52 proc., a spoœród tych, którzy zrezy-
gnowali - 37 proc. Zawody wyuczone
w programie wykonywa³o 90 proc. pra-
cuj¹cych, blisko 80 proc. z nich mia³o
umowy o pracê.

Przypomnijmy: w ramach "Pierwszej
Szychty" czeladniczy model nauki po-
szukiwanych przez pracodawców zawo-
dów (m. in. fryzjera, piekarza czy rzeŸ-

nika) rozszerzono na doros³e, d³ugotrwa-
le bezrobotne osoby o niskim poziomie
wykszta³cenia. Program szkoleñ obej-
mowa³ 80 godzin zajêæ aktywizuj¹cych,
264 godziny teoretycznej nauki zawodu
oraz 800 godzin praktycznych zajêæ w
miejscu pracy. Potem uczestnicy mogli
zdaæ egzamin czeladniczy.

W pierwszej z trzech siedmiomiesiêcz-
nych edycji projektu, do której przyjêto
43 osoby, egzamin czeladniczy potwier-
dzaj¹cy uzyskanie nowych kwalifikacji
zawodowych, zda³o tylko 18 uczestni-
ków. Blisko po³owa beneficjentów -
mimo otrzymywanego stypendium - zre-

zygnowa³a ze szkoleñ, kilku wyjecha³o
do pracy za granicê. Okaza³o siê, ¿e d³u-
gotrwale bezrobotni, czêsto ok. piêædzie-
siêcioletni uczestnicy projektu, mieli pro-
blemy z rezygnacj¹ z dotychczasowe-
go, wzglêdnie wygodnego ¿ycia na rzecz
codziennych intensywnych oœmiogo-
dzinnych szkoleñ. Dlatego w kolejnych
edycjach znacznie zaostrzono kryteria
przyjêæ do projektu, co poprawi³o final-
ne rezultaty projektu.

Prezes wspó³prowadz¹cej projekt Izby
Rzemieœlniczej oraz Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci w Katowicach Jan

Klimek podkreœla³ podczas konferencji,
¿e polscy rzemieœlnicy chêtnie przy-
uczaj¹ osoby chc¹ce zyskaæ nowy za-
wód, wiedz¹c, ¿e a¿ dwie trzecie klien-
tów rezygnuje z us³ug z powodu z³ej

obs³ugi i zdaj¹c sobie sprawê z ogólno-
œwiatowej konkurencji. - Nasz¹ bol¹czk¹
jest system kszta³cenia zawodowego, nie-
dawno jeszcze obejmuj¹cy 180 tys., a
teraz 85 tys. uczniów" - mówi³ Klimek.

Na dobr¹ wspó³pracê podczas projek-
tu zwraca³ uwagê wiceprzewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej "S" Bogdan Biœ. -
Zwi¹zki zawodowe i pracodawcy nie
musz¹ staæ po dwóch stronach baryka-
dy. Pierwsza Szychta pokaza³a, ¿e mo-
¿emy wspó³pracowaæ. Efektem  wspó³-
pracy s¹ dyplomy czeladnicze dla bene-
ficjentów projektu, ale te¿ doœwiadcze-
nie, które wszyscy nabyliœmy i które
wkrótce zaprocentuje.

Konferencjê zakoñczy³a uroczystoœæ
wrêczenia dyplomów czeladniczych i
zaœwiadczeñ o ukoñczeniu kursów. Wie-
le z odbieraj¹cych je osób musia³o w tym
dniu wzi¹æ urlop ze swojej nowej pracy,
któr¹ zdobyli w³aœnie dziêki Pierwszej
Szychcie.                                               wg

Pora na codzienn¹ szychtê

Wspó³finansowany w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej Equal,
wart ponad 4 mln z³ projekt koor-
dynowa³a Izba Rzemieœlnicza oraz
Ma³ej i Œredniej Przedsiêbiorczo-
œci w Katowicach przy wspó³pra-
cy Regionu Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ "Solidarnoœæ", Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej -
Oœrodka Kszta³cenia Samorz¹du
Terytorialnego im. Waleriana Pañ-
ki oraz Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Katowicach.

Udzia³ Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci” w projekcie
omówili Bogdan Biœ i Agnieszka Lenartowicz-£ysik

z Biura Szkoleñ Zarz¹du Regionu

Zwieñczeniem wielu miesiêcy nauki by³y dyplomy czeladnicze

Liczby
Pierwszej Szychty
3 etapy
27 miesiêcy
1280 godzin szkolenia aktywizu-
j¹cego "Powrót na rynek pracy"
5016 godzin szkolenia teoretycz-
nego zawodowego
10800 dni szkoleñ u 88 praco-
dawców
11 zawodów do zdobycia
19 grup zawodowych (w tym 5
fryzjerskich)
441 osób zg³osi³o siê do projektu
Zakwalifikowano 170 chêtnych
Projekt skoñczy³o 108 osób (w
tym 84 zda³y egzamin czeladniczy)
Szkolenie ukoñczy³o 54 fryzjerów


