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W związku z pogarszającą się sytuacją pracowników oświaty Sekcja
Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję protestacyjną.
Apelujemy o:
1. Składanie podpisów pod referendum protestacyjnym.
2. Składanie podpisów pod Obywatelskim Projektem ustawy o zmianie ustawy –
Karta Nauczyciela, który proponuje „Solidarność” oświatowa.
3. Zwracanie się do posłów ze swoich okręgów wyborczych o głosowanie „ZA”
Obywatelskim Projektem.
Chcemy:
* radykalnej poprawy zarobków nauczycielskich (patrz: tabela),
* poprawy sytuacji nauczycieli staŜystów;
* zachowania moŜliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.

Spór NSZZ „Solidarność” z Rządem w sprawie oświaty jest juŜ
faktem (postulaty wymieniliśmy w poprzednim BIULETYNIE).
Zgodnie z decyzją Rady Sekcji Krajowej Oświaty w całej Polsce
zbierane są podpisy w dwóch sprawach.
1. Obywatelski Projekt Ustawy.. pod nim podpisać się moŜe
kaŜdy obywatel, nie tylko pracownik oświaty. Zawiera on
zapis zdecydowanie zwiększający płace nauczycieli (patrz
obok), bo na szczeblu centralnym moŜna walczyć tylko o
płace nauczycieli.
2. Referendum protestacyjne. Tu podpisywać się mogą
wszyscy pracownicy oświaty. Nasze postulaty dotyczą takŜe
pracowników administracji i obsługi, z tym Ŝe dla nich moŜna
wywalczyć podwyŜki tylko lokalnie w rozmowach z
samorządami (patrz niŜej). Podpisanie się na tej liście nie
oznacza podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania, a tylko
poparcie dla akcji protestacyjnej. Ewentualne decyzje o
konkretnych formach protestu zapadną później.
Przystępujemy do zbierania podpisów znacznie później niŜ w
większości regionów Polski z powodu terminu ferii w naszym
województwie, stąd apel o sprawne i szybkie przeprowadzenie
akcji i dostarczenie (dowolną drogą, moŜna np. wrzucać do
skrzynki na drzwiach) list z podpisami do naszego biura przy ul.
Jedności Robotniczej 38/5 do 10 marca.
Akcję mogą teŜ prowadzić placówki, w których nie działa nasz
Związek, wystarczy się skontaktować z nami (wszystkie dane w
stopce na drugiej stronie) lub wydrukować sobie listy do
zbierania podpisów np. ze strony Regionalnego Sekretariatu
www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl/
Osobne rozmowy z Rządem w sprawie równomiernego wzrostu
płac w całej sferze budŜetowej zaczyna prowadzić Komisja
Krajowa (władza całej „Solidarności”). Zaproszenie do rozmów
wystosował Premier Pawlak po zapowiedzi wielkiej akcji
protestacyjnej całego Związku.
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Aby Projekt Obywatelski trafił bezpośrednio do Sejmu, musimy
zebrać co najmniej 100 tys. podpisów. Im będzie ich więcej, tym większa jest
szansa na pozytywne rozpatrzenie przez parlament.
Podejmujemy te działania, bo chcemy, aby zarówno nauczyciele jak i
pracownicy administracji i obsługi szkolnej skorzystali ze skutków wzrostu
gospodarczego, a rządzący mogli udowodnić ludziom oświaty, Ŝe deklaracje o
radykalnym wzroście zarobków nie były tylko pustymi obietnicami
przedwyborczymi.

ROZMOWY I CO DALEJ?

negocjacje z władzami Miasta
Drugie spotkanie negocjacyjne z władzami Miasta 11 lutego nie
przyniosło Ŝadnego postępu w najwaŜniejszych sprawach (czyli
podwyŜki dodatku motywacyjnego o 2% oraz istotnej podwyŜki dla
pracowników administracji i obsługi). Oficjalny powód – nieznana
wysokość tegorocznej subwencji. „Dodatek” dla polonistów za
sprawdzanie prac Miasto chciałoby wypłacać w wysokości 1% związki proponują 50 zł. Prowadząca spotkanie Naczelnik Hanna
śmuda poinformowała o zamiarze wprowadzenia w mieście tzw. bonu
organizacyjnego, ale odmówiła zaproszenia związkowców na
szkolenie dyrektorów w tej sprawie. „Solidarność” reprezentują:
Aurelia Koziar-Babicz, Jadwiga Nowak i Ludwik Lehman.

negocjacje z władzami Powiatu
Na pierwszym spotkaniu z Powiatem związki zgodnie przedstawiły postulaty:
istotny wzrost dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wzrost dodatku
motywacyjnego o 2% oraz znacząca podwyŜka dla pracowników administracji i
obsługi. Prowadzący spotkanie członek Zarządu Waldemar Hass stwierdził, Ŝe
dopóki subwencja na ten rok jest nieznana – nie moŜe podejmować
konkretnych decyzji. Za to umówiliśmy się na spotkanie z Zarządem (na zdjęciu
wyŜej) w konkretnej sprawie włączenia premii regulaminowej do płacy
zasadniczej (będzie zysk 2% przy 20 staŜu pracy) oraz wprowadzenia
dodatkowej premii uznaniowej w wysokości około 40 zł na osobę. Zarząd
zgodził się szybko wprowadzić tę regulację, a sprawa podwyŜki pozostaje
otwarta. „S” reprezentują Maria Rackiewicz, Janusz Leciej i Ludwik Lehman.

„Tabeli” wciąŜ nie ma. Związki wspólnie nie zgadzają się z propozycją Ministra
30 stycznia odbyło się we Wrocławiu waŜne spotkanie dolnośląskiej Solidarności z Minister Katarzyną Hall.
Ilustrowana relacja na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl

