


Wszystko to ze szkodą dlapolskiego nauczyciela i szkol-nictwa. Strajk popierany z po-czątku przez większośćPolaków w krótkim czasie za-mienił się w strajk, który bu-dził skrajne emocje ztopniejącym poparciem, a jegoupartyjnienie dodatkowo niesprzyjało sprawie podwyżek.8 kwietnia rozpoczął sięogólnopolski strajk nauczy-cieli z poparciem społecznymna poziomie 52%. Poparcie tobudowały przede wszystkimmiasta. W strajku wzięłoudział blisko 80% placówek;najmniej licznie przedszkola.Strajk został zorganizowanyby zablokować egzaminy gim-nazjalne oraz ósmoklasisty imiał potrwać przynajmniej dokońca matur. Nauczyciele bylii są zgodni – by wygrać strajkmusi być przeprowadzony wtrakcie egzaminów. Tak też sięstało. Pierwsi w ogień poszligimnazjaliści – trzy egzaminyz części humanistycznej (wtym zakresie język polski, wie-dza o społeczeństwie oraz his-toria), matematyczno-przyro-dniczej (matematyka i przed-mioty przyrodnicze) orazjęzyk obcy odbyły się 10, 11 i12 kwietnia. Zablokować egza-minów nie udało się i odbyłysię one bez większych prze-szkód. Kolejny tydzień zeznacznie mniejszym entuzjaz-mem oraz wycofującymi sięplacówkami ze strajku to ty-dzień egzaminów ósmokla-sisty. Odbyły się one do-kładnie tydzień później – 17,18 i 19 kwietnia z polskiego,matematyki i języka obcego.To był ostateczny cios dlastrajku.Po pierwszych egzaminachze strajku w wielu miastachwycofywały się przede wszy-stkim przedszkola. Nic dziw-nego, gdyż groził im brakwypłat za czas strajku, aprzedszkola to najsłabszeogniwo. Pracownicy przed-szkoli nie mają takich form na-cisku jak pracownicy szkółpodstawowych i średnich. Nicdziwnego, że wycofywać za-częły się najwcześniej. Po nie-udanym dla ZNP i nauczycielidrugim tygodniu egzaminówprzyszedł czas Wielkanocy i

długiego weekendu związa-nego ze świętami. Sprzyjało torozejściu się strajku, a PiS bio-rąc go na przeczekanie wziąłgo „głodem”. Po świętach 23kwietnia ZNP strajk zawiesiłodo 1 września. Powrotu doniego w takiej skali już nie bę-dzie... Gros nauczycieli jestzgodnych – strajk miał po-trwać do końca egzaminówmaturalnych, bez względu najego szanse. 
HamulcowyZawieszenie strajku przedmaturami spowodowało o-grom żali, rozgoryczenia i wy-rzutów w stronę SławomiraBroniarza, prezesa ZNP. „Jakodziałacz ZNP jestem w swoimliceum już tylko martwą kukłą.Czy jest dla nas, małych i du-żych działaczy, jakiś ratunek?Czy ZNP ma pomysł, jak prze-trwać? SOS, dolne pokładyzwiązku toną, a co z górą?” -pisze na swoim blogu Belfer,nauczyciel, którego fala rozgo-ryczenia nie ominęła. Nicdziwnego, od samego po-czątku było mówione, że bez-terminowy strajk potrwaprzynajmniej do matur. Jed-nak jakiekolwiek szansestrajku na wygraną już nasamym początku przekreśliłsam szef ZNP. Odpowiedziałon na nacisk dołów związko-wych o okupację szkół, by za-

blokować egzaminy, w do-sadny i hamulcowy sposób. Je-dyną szansą na wygraniestrajku było przekształceniego w strajk okupacyjny i oku-pacja szkół przez nauczycieli zudziałem dzieci i rodziców.Doły związkowe były bardzozdeterminowane do tego bynie dopuścić do egzaminów, aSławomir Broniarz skomento-wał to, twierdząc że „ZNP nierekomenduje tego typu zacho-wań”. Dodał przy tym, że„byłby to element awantur-nictwa”. Uważał on bowiem, żetakie zachowanie nie poprawisiły negocjacyjnej związku.Jeśli celem przeprowadzeniastrajku było zablokowanie eg-zaminów i pokazanie jak zde-terminowani są nauczyciele,to okupacja mogłaby być sku-teczna. Brak okupacyjnegostrajku doprowadził do tego,że już w pierwszym tygodniustrajku egzaminy przeprowa-dzono, a to w szczególnościosłabiło jego pozycję negocja-cyjną. PiS dostał sygnał, żemoże przeprowadzić egza-miny, a nauczycieli weźmie naprzeczekanie. Hamulec wciś-nięty przez ZNP okazał się nadwyraz skuteczny...Choć w przeszłości strajkinauczycielskie wygrywały tomożna powiedzieć, że tego jużkadra nauczycielska nie pa-mięta. Pamiętają być może

najstarsi, którzy jeszcze niezdążyli przejść na emeryturę.W 1993 roku podobnemustrajkowi udało się jednak za-blokować egzaminy. Podobnieteż władza robiła wszystko bymatury się odbyły. Częściowosię to władzy udało, ale wreszcie szkół egzaminy odby-wały się z kilkutygodniowymopóźnieniem. Żadnej tragediiz tego powodu nie było.Uczniowie pokończyli egza-miny, nawet mieli więcej czasuna przygotowania, choć sytua-cja nie sprzyjała dobrej atmos-ferze na maturach. Każdy strajk jest uciążliwydla innych; zwłaszcza w usłu-gach publicznych. Dlatego tonie nauczyciele biorą sobieuczniów za zakładników, awładza używa ich jako tarczyprzed strajkującymi. Pracanauczycieli polega na kształce-niu i wypuszczaniu ze szkółwykształconych ludzi. Strajkto wstrzymanie pracy, a więc iwstrzymanie kształcenia.Broń ostateczna. Broń, którąwyciąga się w bardzo złej sy-tuacji by ratować to, co jeszczezostało.W 1993 r. Anna Zalewska,dzisiejsza minister edukacji wstrajku nie brała udziału i po-dobnie jak dzisiaj była muprzeciwna – podaje Onet.Strajk nauczycielski krytyko-wał także prymas Józef Glemp– nie pierwszy i nie ostatni razkościół był przeciwny straj-kom. Wtedy także strajk prze-grał, ale przyłożył się dokryzysu władzy i kilka dni pojego zawieszeniu rząd HannySuchockiej się rozpadł. 
Problemy oświatyProblemy oświaty ciągnąsię od bardzo wielu lat. To zarządów PO-PSL masowo zwal-niano nauczycieli, a szkoły za-mykano setkami. Tłumaczonosię wtedy demografią –uczniów jest zbyt mało, więcpracy dla nauczycieli nie ma.Tymczasem mało dzieci wszkołach to świetna okazja byklasy były dużo mniejsze.Mniejsza klasa nauczycielompozwala na skupienie się bar-dziej indywidualnie nauczniach. Daje to wymierneefekty w lepiej wykształconej

młodzieży. Poprzednia władzakierowała się jednak logiką ta-niego państwa. Zwalnianowięc nauczycieli zamiast wy-korzystać niepowtarzalnąokazję by zwiększyć jakośćkształcenia. Zamykano szkołyograniczając ich dostępność.Wiele dzieci dzisiaj (w szcze-gólności w małych miejscowo-ściach) musi wiele kilometrówdojeżdżać do szkoły, podczasgdy wcześniej miały je podnosem. Jeśli wtedy były pod-wyżki dla nauczycieli to wią-zały się one ze zwolnieniami.Budżet państwa mógł dać wię-cej na jednego nauczyciela, bonauczycieli było mniej. Taniepaństwo w praktyce.PiS rozpoczął swoje rządyod likwidacji krytykowanychgimnazjów. Podobnie jak po-przednicy polikwidował szko-ły jednak było to w imiępoprawy reformy, która od sa-mego początku uważana byłaza złą – wprowadzenie gim-nazjów. Zmiany być może ko-niecznie, ale na tym siękończą. Nie ma pomysłu napolepszenie kształcenia w Pol-sce. Jeden bardzo ważnyelement do polepszeniakształcenia jest notorycznienie spełniany, a nim są za-robki. Odpowiednie zarobkizaczną przyciągać nowychnauczycieli do tej pracy. A tojest warunek konieczny byszkolnictwo reformować, gdyżkadr w Polsce jest po prostu zamało, a nauczyciele coraz czę-ściej odchodzą na przysło-wiową „kasę w Biedronce”. W innych krajach całeszkolnictwo – od przedszkolipo szkoły średnie – skonstruo-wane jest w taki sposób, by towłaśnie szkoła przejęłauczniów na czas, gdy rodzicesą w pracy. Nazywa się toszkołami całodziennymi, gdzieuczniowie mają czas zorgani-zowany od rana, gdy rodziceidą do pracy, aż po godziny po-południowe, gdy wracają. Niejest tak, że dzieci zostają bezopieki, bo po prostu nie da się„zgrać” szkoły z pracą. W tymczasie młodzi uczą się i majązajęcia ruchowe. W dodatkunie mają zadań domowych iocen. 
ciąg dalszy >> str. 3

Nie taki strajk
Po blisko 3 tygodniach od rozpoczęcia zakończył się strajk nauczycieli. Ogólnopolski strajk, który objął zdecydowaną większość
placówek oświatowych zakończył się fiaskiem. Słusznych podwyżek, których domagał się Związek Nauczycielstwa Polskiego
(ZNP) nie ma (domagano się 30% podwyżki płac). Możliwości jakie posiadał PiS – by rozegrać strajk – dobrze wykorzystano.

ŁUKASZ ŁUGOWSKI

Michał Tomaszek



Trwający blisko 3 tygodniestrajk w szkołach i przedszko-lach nie był wolny od wypa-czeń. Co rusz wychodziłybłędy w jego przygotowaniu.Po pierwsze, strajku nie po-przedziła żadna poważna spo-łeczna kampania informa-cyjna ze strony jego organiza-torów (Związku Nauczyciel-stwa Polskiego i ForumZwiązków Zawodowych), choćwiadomo było, że będzie topierwszy tak duży protest odbardzo długiego czasu. I podrugie, fatalny termin i oko-liczności. Strajk w okresieegzaminów gimnazjalnych,ośmioklasisty oraz matur spo-wodował, że znaczna częśćnauczycieli odmówiła przystą-pienia do strajku, a poparciespołeczne dla niego byłomniejsze. Zrodziło się bowiemzagrożenie, że będą problemyz przeprowadzeniem egzami-nów i z klasyfikacją uczniów.Rząd zaskoczył też ZNP takzmieniając przepisy, że zabez-pieczać egzaminy mogłyosoby z zewnątrz szkół, leczmający uprawnienia pedago-giczne. Majstersztykiem rea-gowania kryzysowego byłazaś tak zwana „ustawa matu-ralna” ekspresowo napisana iogłoszona przez rząd orazrównie szybko uchwalonaprzez parlament. Ustawa tabędąca nowelizacją prawaoświatowego daje dyrektoromszkół prawo dopuszczeniauczniów do matury.Zmiany przepisów prawaoraz brak nadziei na porozu-mienie polegające na spełnie-niu płacowego postulatustrajkowego, sprawił, że pro-test zaczął się kruszyć. Kolejneplacówki przedszkolne iszkolne wycofywały się zudziału w nim. Spadało też po-

parcie społeczne oraz zainte-resowanie mediów. W mię-dzyczasie był też okres świą-teczny, w którym zamiast zor-ganizować okupację placówekoświatowych oraz być możegłodówki, nauczyciele poszlido domów świętować Wielka-noc. Każdy strajk ma swójczas, swoją trajektorię. Strajkpo świętach gasł w oczach. Do-szło do tego, że prezes ZNPSławomir Broniarz ogłosiłjego zawieszenie i powrót wewrześniu. Nie ma na to szans,szczególnie po skąpych majo-wych wypłatach jakie strajku-jący nauczyciele dostali.
Fałszywi przyjacieleWygaszenie strajku po-dzieliło po raz wtóry środowi-sko nauczycieli i pozosta-łych pracowników placówekoświaty i wychowania. Najbar-dziej jednak nie było to wsmak liderom opozycji. Cichcieliby najpewniej abychaos trwał do samych wybo-rów do Parlamentu Europej-skiego 26 maja.Politycy Platformy Obywa-telskiej i Polskiego Stron-nictwa Ludowego stali sięnagle obrońcami prawa dostrajku i protestu, zwolenni-kami związków zawodowychoraz wyznawcami dialoguspołecznego. To te sameosoby, które podczas 8 latswoich rządów chciały ograni-czać prawa związkowe i wy-rzucać związki z zakładówpracy. To te same osoby, którenie oglądały się na dialog spo-łeczny ani na związki zawo-dowe i podwyższyły wiekemerytalny do 67 lat. To tesame osoby, które na protestgórników Jastrzębskiej SpółkiWęglowej wysyłały policję,która strzelała z broni gładko-

lufowej. To wreszcie te sameosoby, które za odwiedzeniebiur poselskich PO w 2009 r. wponiedziałki (dni, w którychposłowie mają pełnić dyżury)nasłali na związkowców WZZ„Sierpień 80” policję. SzefemMSWiA był wtedy GrzegorzSchetyna, dziś szef Platformy.Nasi związkowcy byli oska-rżeni, sądzeni i karani z arty-kułu o – uwaga! – naruszeniemiru domowego publicznych iopłacanych z podatków biurposelskich! Paradne, prawda?W czasie nauczycielskiegostrajku lider PSL WładysławKosiniak-Kamysz powiedział,że  „trzeba zasiąść do stołu irozmawiać ze związkowcami”.Zapomniał najwyraźniej jakpodczas rozmów członkówrządu PO-PSL z górniczymizwiązków w 2015 r. ministerJakub Jaworowski obraził gór-ników nazywając ich „paja-cami”. Za nauczycielami ujęłasię też teraz Nowoczesna –partia, która nie tylko postu-luje ograniczenie praw związ-ków zawodowych, ale ilikwidację Karty Nauczyciela.Podobną „metamorfozę” prze-szły liberalne media, na czelez „Gazetą Wyborczą”. Strajkoficjalnie poparło też mnó-stwo różnego rodzaju celebry-

tów. Ruch związkowy nie po-trzebuje takich fałszywych„przyjaciół”!
Pod rządRząd i jego zaplecze poli-tyczne – choć umiejętnie roze-grali ten strajk – to popełniliteż kilka błędów, zupełnie nie-potrzebnych i nietrafionychsłów. O tym, że nauczyciele za-rabiają niemal tyle co posło-wie, że powinni pracowaćwyłącznie dla idei, że jak siępostarają to skorzystają z tzw.„socjalnej piątki Kaczyń-skiego”. Pojawił się też kryzysdialogu społecznego. Oświa-towy „okrągły stół”, czyli po-mysł firmowany przez pre-miera Mateusza Morawiec-kiego okazał się niewypałem.Choć jego prace w podstoli-kach jeszcze trwają, to nie na-leży spodziewać się, że będzieon wiatrem dobrych zmiansystemowych.Po prawej stronie pojawiłysię i głosy, aby prawnie zaka-zać nauczycielom strajku. Wjednym z wydań programu„Studio Polska” w TVP Info po-zwolono na przypuszczeniebrutalnego ataku na ruchzwiązkowy, prawo strajkowe izawód nauczyciela. Środowisko nauczycielskie

wyszło z tego strajku poobi-jane i głęboko podzielone. Nie-wesołe są teraz relacje iatmosfera w pokojach nauczy-cielskich. Podział nastąpiłrównież w całym ruchu pra-cowniczym. Ludzie pracy dalisię znowu podzielić i rozgry-wać różne grupy zawodoweprzeciwko sobie. Szczuto nasiebie przedstawicieli różnychzawodów. Szafowano zaśkłamstwami, że oto nauczy-ciele pracują 18 godzin i mająmnóstwo wolnego. Wcześniejprzy protestach innych grupzawodowych też stosowanoten manewr. Mówiono wów-czas, że pielęgniarki tylko pijąkawę. Że górnicy mają 15-stkii cały wachlarz przywilejów.Że kasjerki w marketach są le-niwe. I tak dalej, i tym podob-nie. Bo każdej grupie za-wodowej przyprawia sięróżne kłamliwe gęby, perfid-nie dzieląc ludzi i świat pracy,pogłębiając przepaść i osłabia-jąc siebie wzajemnie.
Już za rok maturaOstatecznie okazało się, żeproblem z maturami był nieprzez strajk, lecz przez fał-szywe alarmy bombowe w kil-kuset szkołach. Z perspektywyuczniów, egzaminu dojrzałościnie zdali dorośli. Ciekawe teżjaki procent uczniów popiera-jących protest, będzie w przy-szłości członkami związkówzawodowych? Nie bez znacze-nia jest to, że do słownictwadoszły im ważne słowa jak„strajk” „związki zawodowe”,„ruch związkowy”, „prawa pra-cownicze”. To zupełna nowośćdla wielu, którzy uczyli siędotąd jedynie o przedsiębior-czości, elastyczności restruk-turyzacji, 

Zgaszeni nauczyciele
Kto wygrał strajk w oświacie – nauczyciele czy rząd? Najczęstsza odpowiedź jest zgoła inna: przegrali uczniowie. Nie ma się
też co łudzić, że teraz zawieszony strajk będzie miał jakiekolwiek szanse na powodzenie we wrześniu. Iskra strajkowa zgasła.

PATRYK KOSELA
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>> dokończenie ze str. 2Dopiero państwowe egzaminysprawdzają umiejętności u-czniów, a te – jak pokazują wy-niki uczniów ze Skandynawii,czy Finlandii – są nad wyrazzadowalające. Te kraje są wczołówce najlepszych syste-mów oświaty. Uczniowie wszkołach także jedzą. Mają za-planowane przerwy obia-

dowe, na których dostają peł-nowartościowe posiłki. Niemuszą korzystać ze sklepikówszkolnych. W końcu z głod-nego dziecka dobrego uczniasię nie zrobi. Za rządów PO-PSL infor-mowano, że w Polsce 2,2mln(!) dzieci chodzi głodna doszkoły, bo rodziców nie stać najedzenie. Program 500+ zmie-nił sporo, ale jest to nadal nie-

wystarczające, gdyż nadal 1mln dzieci po prostu głoduje.Codzienne posiłki w szkołachw porównaniu do dobregoprogramu 500+ to grosze. By-łaby to rzeczywista dobrazmiana. Do tego brakuje jesz-cze dentystów, psychologów icałej reszty kadr, które mog-łyby zająć się uczniami w ta-kich całodziennych szkołach.Bez podwyżek zarobków re-formy nie da się rozpocząć, bopo prostu brakuje rąk dopracy. A na to trzeba zacząćwydawać, bo za niedługo obu-

dzimy się z ręką w nocniku.Nauczycieli zacznie brakowaćpodobnie jak pielęgniarek wszpitalach. Imigranci w tymwypadku ich raczej nie zastą-pią, bo konieczna jest bardzodobra znajomość języka. Dla-tego podwyżki są konieczne, aproblemu podwyżek rząd PiS,jak i każdy następca, nie omi-nie. A tym bardziej następca,któremu naprawdę na sercubędzie leżeć dobro ucznia.Choć strajk przegrał, toedukacja nadal będzie jednymz najważniejszych elementów

naszego społeczeństwa. Za-niedbywanie szkół oraz nau-czycieli spowoduje, żeedukacja przestanie spełniaćswoją rolę. Reformy są ko-nieczne, a podwyżki to pierw-szy krok by je przeprowadzić.Nikt nie będzie pracował „dlaidei” jak powiedział marszałekSenatu, Stanisław Karczew-ski... Bo nikt ideą się nie naje.Dopiero po nich będziemymogli reformować szkolnic-two tak by osiągać jak najlep-sze efekty. 
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Mittal skąpi w Polsce

Huta i piec z buta

Koncern ArcelorMittal o-głosił „czasowe wstrzymanie”wielkiego pieca w Hucie Sen-dzimira w Krakowie. Związkizawodowe nie zgadzają się ztą decyzją, bo skutkuje to tym,że 1200 pracowników zostałozawieszonych. Otrzymają onitzw. wynagrodzenie posto-jowe, czyli część pensji, któranie będzie niższa niż 60 pro-cent, ale jej wysokość będziejednak uzależniona od długo-ści otrzymywania takiej pen-sji. Im krócej, tym wy-nagrodzenie większe.
Branża 

potrzebuje wsparcia– Wstrzymujemy czasowopracę wielkiego pieca i sta-lowni w ArcelorMittal. To bar-dzo trudna decyzja, alemusieliśmy ją podjąć – ogłosiłzaraz po długim weekendziemajowym Geert Verbeeck,prezes ArcelorMittal Poland.Decyzję tłumaczył trzema

czynnikami: – Po pierwsze oddłuższego czasu obserwujemyproblemy na rynku stali. Popytna stal spada, mamy mniej za-mówień np. na rynku motory-zacyjnym, tymczasem rośnieimport stali z innych krajów.Po drugie, znacząco rosnąceny uprawnień do emisjiCO2. W stosunku do początku2018 r. już o 230 proc. Terazwynoszą 25 euro za tonę iobowiązują tylko europejskichproducentów. To oznacza, żekraje pozaeuropejskie, np. az-jatyckie, stają się tańsze, bar-dziej konkurencyjne – tłu-maczył prezes.Nie ma żadnej wątpliwości,że przemysł energochłonnypotrzebuje wsparcia i to takpaństwa, jak i Unii Europej-skiej. UE, która wykańczaprzemysł w państwach człon-kowskich, jednocześnie sze-roko otwiera się na zalewimportu stali np. z Chin, Rosjiczy Turcji. Unia musi wprowa-

dzić cła zaporowe dla stali, arząd zrealizować wreszcieswoje zapowiedzi rekompen-sat wyrównawczych dla tychsektorów gospodarki, którepochłaniają ogromne ilościenergii.
Z niejednego piecaWprawdzie padają zapew-nienia, że decyzje mają cha-rakter tymczasowy, leczwiadomym jest, iż ponowneuruchomienie wygaszonegopieca jest niemal niemożliwe,a na pewno ekonomicznie nie-opłacalne. Podkreśla się przytym, że nawet podczas wiel-kich strajków, choć na mini-mum mocy, to jednak działały.Dłuższy postój tak wrażliwychinstalacji spowoduje nieod-wracalną destrukcję.W krakowskiej hucie Arce-lorMittal pracuje obecnie 3,2tys. osób, a w firmach ze-wnętrznych ok. 800. I to ciostatni najpierw odczują

skutki wstrzymania pracywielkiego pieca stalowni, boczęść załogi tych oddziałówprzejmie ich zadania. Władzekoncernu zapewniają, że whucie nie będzie zwolnień.Mają być propozycje pracy winnych miastach, w którychdziała ArcelorMittal oraz pen-sje postojowe.Związki są zaskoczone i nieakceptują decyzji. „Wiado-mość o wstrzymaniu produk-cji od września br. przyjęliśmyz niedowierzaniem i zdumie-niem” - napisali we wspólnymstanowisku związkowcy. Za-znaczyli, że dłuższy przestójtak wrażliwych instalacji spo-woduje nieodwracalną de-strukcję urządzeń, na remontktórych nie tak dawno prze-znaczono bardzo duże pienią-dze. „Zwracamy się do de-cydentów o ponowne prze-analizowanie tej decyzji, aby wprzyszłości nie trzeba było ża-łować złych postanowień. Pro-

blemy pracownicze są dla or-ganizacji związkowych tema-tem, do którego przywiązująnajwyższą wagę. W tych i in-nych sprawach nie odpuścimypracodawcy. W tej kwestii jes-teśmy i będziemy zdetermino-wani i bezkompromisowi” -czytamy w stanowisku.Związkowcy przypomnieliteż, że dwa lata temu został za-kończony generalny remontjedynego wielkiego pieca wkrakowskiej hucie, dzięki któ-remu może on pracować conajmniej przez kolejne 15 lat.Trwają rozmowy przedstawi-cieli pracowników z zarzą-dem. Jeśli nie dojdzie dokompromisu, będzie protest whucie. Niewykluczony jest teżstrajk.Wobec wygaszania pieca,ArcelorMittal odwołał trady-cyjne dotąd imprezy z okazjiDnia Hutnika i Dnia Dziecka wKrakowie, Sosnowcu i Zdzie-szowicach.        Patryk Kosela

Podwyżki w Fiacie, nowy model w OpluWreszcie jakieś dobre wia-domości dla największychfirm przemysłu motoryzacyj-nego na Śląsku. Ostatnio pisa-liśmy o nich utyskując a to nabrak podwyżek wynagrodze-nia za pracę, a to na deficyt de-cyzji wobec nowych modelisamochodów do produkcji.Maj nieoczekiwanie odwróciłte tendencje, o czym niniej-szym i z radością informu-jemy.
FCA 

więcej maWzrost wynagrodzenia okwotę 451,71 zł miesięcznie(2,7 zł/h z premią) dla każ-dego pracownika od 1 kwiet-nia bieżącego roku, kwotawyrównania w wysokości1350 zł (od 1 stycznia) orazdodatkowe 40 zł za każdą so-

botę przepracowaną w I kwar-tale 2019 roku mające zostaćwypłacone wraz z wynagro-dzeniem za miesiąc kwiecień2019 – to główne założeniaporozumienia płacowego za-wartego w spółkach spółekFCA Poland S.A. oraz FCA Po-wertrain.Podwyżki nie spadły samez nieba. Przez ostatnie tygod-nie pracownicy brali udział worganizowanych przez zwią-zki zawodowe pikietach i pro-testach. To druga na prze-strzeni 8 lat podwyżka płaczasadniczych w tyskim zakła-dzie. Ostatnia, w 2015 roku,skutkowała wzrostem płac o110 zł brutto miesięcznie.Związkowcy argumentowali,że w tym samym czasie płacaminimalna w Polsce wzrosłao... przeszło 864 zł.

Dostawczak dla GliwicSamochody dostawcze, do-stawczaki, duże samochody,vany będą produkowane wfabryce Opla (PSA) w Gliwi-cach – tego typu informacjezdominowały przekaz me-dialny w czwartek 9 maja. In-formację tę szefostwo firmynajpierw przekazało pracow-nikom, którzy przyjęli to z ra-dością i ulgą. Przypomnijmy,że ostatnio o gliwickim Oplumówiło się przy okazji kolej-nych zwolnień grupowych(nazywanych planem dobro-wolnych odejść) i alokacji pra-cowników do Tychów orazdelegowania do pracy w za-kładach koncernu w Nie-mczech, redukcji zmian pro-dukcyjnych z trzech do dwóchi zmianie właściciela w 2017 r.Nowe samochody w ilości

do 100 tysięcy rocznie produ-kowane będą od końca 2021roku. Oznacza to minimum 10lat trwałych miejsc pracy, anawet zwiększenie zatrudnie-nia. Planowana jest też rozbu-dowa zakładu, która roz-począć ma się w tym roku. Według Andrzeja Korpaka,dyrektora gliwickiego zakładuGroupe PSA, decyzja o urucho-mieniu produkcji dużych sa-mochodów dostawczych jestmocnym fundamentem dlaprzyszłości gliwickiej lokaliza-cji. – Zademonstrujemy w naj-bliższych latach zdolnośćadaptacji naszych procesówdo produkcji tego typu samo-chodów, potwierdzając tymsamym pokładane w nas za-ufanie – stwierdził Korpak woświadczeniu dla mediów. Obecnie w Gliwicach pro-

dukowany jest Opel Astra. Wub. roku z zakładu wyjechało106,5 tys. tych aut w dwóchwersjach: astra V hatchbackoraz astra sedan na bazie IVgeneracji modelu. Produkcjaw porównaniu z poprzednimrokiem mocno zmalała. – Za-kład w Gliwicach kontynuujeprodukcję Opla Astry. Nie madecyzji dotyczącej alokacjiprodukcji przyszłej generacjitego modelu – powiedziałdziennik.pl Wojciech Osoś,szef PR Grupy PSA w Polsce. Obecnie przy produkcji wGliwicach pracuje ok. 2 tys.osób. Gliwicka fabryka jestjednym z dwóch polskich za-kładów Grupy PSA. Drugimjest fabryka w Tychach, gdziew styczniu br. uruchomionoprodukcję silników benzyno-wych PureTech.                     RK


