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ROZMOWY WARSZAWSKIE

22 stycznia odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie
Premiera Jarosława Kaczyńskiego z Prezydium Sekcji
Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”. Komunikat z tego
waŜnego spotkania jest zamieszczony w nr 5 PRZEGLĄDU
OŚWIATOWEGO
oraz
na
stronie
Sekcji
Krajowej
www.solidarnosc.org.pl/edukacja/strt.htm (jest link na naszej
stronie). Tu zaznaczmy tylko, Ŝe Prezydium zaakceptowało 5%
podwyŜki w tym roku domagając się systematycznego wzrostu
płac w oświacie w latach następnych. Ze strony Premiera padło
waŜne stwierdzenie, Ŝe „pracownikom oświaty naleŜą się
podwyŜki, jednak aby doprowadzić wynagrodzenia
nauczycieli do przyzwoitego poziomu, naleŜałoby pensje
podnieść o 30%, na co państwo obecnie nie moŜe sobie
pozwolić”.

23 lutego Rada Sekcji Krajowej przyjęła poniŜszą uchwałę:
Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – w związku z
osiągnięciem części celów zakładanych w akcji protestacyjnej oraz podjęcia rozmów
przez Rząd RP (m.in. spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim i wicepremierem
Romanem Giertychem), podejmuje decyzję o jej zawieszeniu – jednak dopiero z dniem
podpisania rozporządzenia płacowego na 2007 rok na poziomie 5,01%.
Jednocześnie Rada Sekcji zobowiązuje Prezydium do kontynuowania skutecznych
negocjacji z rządem RP odnośnie finansowania i Ŝywotnych spraw edukacji – w tym
płac nauczycieli – w następnych latach tej kadencji.
Półtoragodzinne spotkanie z Premierem to dobry znak – poprzednio tylko Buzek
spotkał się z „S” Oświaty, a i to zdawkowo – tym bardziej, Ŝe jeszcze przed wakacjami
ma być następne! Związek musi bardziej zdecydowanie domagać się większych
podwyŜek! Jako delegat na Walne Zebranie Sekcji Krajowej będę się o to starał!
L.L

ROZMOWY GŁOGOWSKIE

Z lewej: ostatnie spotkanie negocjacyjne z władzami Powiatu
(stoi Starosta Anna Brok)
Z prawej: ostatnie spotkanie negocjacyjne z Prezydentem

POWIATOWY SPOKÓJ
Negocjacje regulaminów płacowych z Zarządem Powiatu
Głogowskiego były w tym roku krótkie, spokojne i rzeczowe. Na
pierwszym (konkretnym, nie liczę przygotowawczych spotkań
jesiennych) spotkaniu 12 marca Waldemar Hass zaproponował
w imieniu Zarządu podwyŜszenie dodatku motywacyjnego z 2
do 3% (Związek postulował 4%) oraz dodatku za
wychowawstwo z 40 do 50 zł. Związek domagał się
jednoczesnych rozmów na temat podwyŜki dla administracji i
obsługi. Tej grupie Powiat zaproponował tylko 1% tłumacząc, Ŝe
w zeszłym roku obsługa dostała podwyŜkę 6%. Oba związki od
razu przypomniały, Ŝe to prawda, ale w poprzednich latach nie
było Ŝadnej podwyŜki dla tej grupy!. Po krótkiej naradzie
negocjatorzy z „S” ustali, Ŝe zgodzą się na regulamin dla
nauczycieli tylko pod warunkiem, Ŝe administracja i obsługa
dostanie przynajmniej 2%. Na następnym spotkaniu 15 marca
Starosta Anna Brok oznajmiła, Ŝe pieniędzy na to brak, ale po
krótkiej dyskusji i przeliczeniach strony zgodziły się na
podwyŜkę w wysokości 2% od 1 kwietnia. Ze strony
„Solidarności” negocjowali Maria Rackiewicz i Janusz Leciej
ze wspomaganiem Ludwika Lehmana.
Trzeba podkreślić, Ŝe zarówno w negocjacjach z Powiatem, jak i
z Miastem przedstawicielki ZNP prezentowały stanowisko
zgodne z Solidarnością, co korzystnie odróŜnia się od czasów
poprzedniej prezesowej, która tylko utrudniała takie negocjacje.

MIEJSKI NIEPOKÓJ
Ostatnie spotkanie negocjacyjne z Prezydentem Janem Zubowskim odbyło się 12
marca. Prezydent nie zgodził się na podwyŜszenie dodatku motywacyjnego choćby o
0,5 % (kompromisowa propozycja „S”). Zgodził się natomiast dodać międzyzakładowe
organizacje związkowe jako wnioskodawców o nagrodę Prezydenta dla nauczycieli.
Jednak warunkiem brzegowym sformułowanym przez Komisję Międzyzakładową 15
lutego było utrzymanie w regulaminie środków przeznaczonych poprzednio na
„specjalny” dodatek motywacyjny (został on wycofany) najlepiej poprzez zwiększenie
„zwykłego” dodatku motywacyjnego o 0,5%. PoniewaŜ Prezydent nie zaakceptował
tego warunku Solidarności, oba związki nie zaakceptowały regulaminu, podpisując
protoków rozbieŜności.
Najprawdopodobniej w tym roku dodatek motywacyjny w placówkach miejskich
pozostanie na poziomie 6%, a dodatek za wychowawstwo wzrośnie o 15 zł do 115 zł
w gimnazjach i 85 zł w pozostałych placówkach. Administracja i obsługa dostanie
podwyŜkę około 50 zł na etat.
Głównymi negocjatorami Solidarności byli Jadwiga Nowak i Aurelia Koziar-Babicz
ze wspomaganiem Bogusława Mielcarka i Ludwika Lehmana.
Czy to nie swoisty paradoks? Po raz pierwszy od lat związki nie uzgodniły
regulaminów z Gminą Miejską Głogów. I to właśnie w roku, gdy prezydentem został
nauczyciel! I to nie uzgodniono regulaminów z organem, który daje największe dodatki
w Powiecie Głogowskim (oprócz gminy Jerzmanowa). Myślę, Ŝe głównym powodem
było zamieszanie ze „specjalnym” dodatkiem motywacyjnym, na który Prezydent
chciał dać pieniądze. Gdy jednak pomysł spotkał się z ogólną krytyką, wycofał ten
pomył, ale razem z pieniędzmi! I nie chciał ich przeznaczyć na ten „zwykły” dodatek.
Szkoda, wielka szkoda! Teraz radni a potem Wojewoda zdecydują, czy nieuzgodniony
regulamin wejdzie w Ŝycie..
LL

