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NSZZ
OŚWIATY W GŁOGOWIE

MIEJSKO-POWIATOWE SPRAWY
Negocjacje z Miastem nie przyniosły porozumienia. Prowadząca je Naczelnik
Hanna śmuda zaproponowała w końcu wzrost dodatku motywacyjnego o 1% (do
7%), ale związki zgodnie uznały, Ŝe Miasto stać co najmniej na 2%. PoniŜej
stanowisko Związku w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli.
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” uwaŜa, iŜ proponowany przez Prezydenta wzrost dodatku
motywacyjnego (1%) to stanowczo zbyt mało. Minimalny akceptowany przez
nasz Związek wzrost to 2%. Jest to i tak bardzo umiarkowany postulat
zwaŜywszy na duŜe moŜliwości finansowe Miasta oraz brak jakiejkolwiek
podwyŜki dodatku motywacyjnego w roku poprzednim. Dopiero dodatek
motywacyjny w wysokości średniej co najmniej 10% (w roku poprzednim było
6%) moŜe naleŜycie spełniać swą funkcję motywacyjną. Zatem dopiero po
osiągnięciu tego poziomu moŜna mówić o naleŜytym traktowaniu edukacji.
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”
zdecydowanie
popiera
wprowadzenie
dodatkowego
wynagrodzenia dla nauczycieli języka polskiego „za sprawdzanie prac”. Taki
„dodatek” istniał do roku 2000 i przywrócenie go było stałym postulatem
Związku. Natomiast proponowana wysokość tego „dodatku” (czyli 25 zł brutto)
jest Ŝenująca. Związek domaga się przynajmniej 50 zł, a odmowa Prezydenta
jest dla nas całkowicie niezrozumiała. W szkołach miejskich jest tylko 54
polonistów, zatem spełnienie naszego postulatu jest tak łatwe, Ŝe nie sposób
uwierzyć w rzekomy brak moŜliwości finansowych.
W sprawie pracowników administracji i obsługi Miasto zaproponowało
podwyŜkę w wysokości 4% (związki domagały się co najmniej 6%) ponad
wyrównania do zwiększonej istotnie płacy minimalnej, które juŜ zostało wypłacone.
Według Miasta daje to wspólnie podwyŜkę w wysokości 7-8%. PoniŜej końcowe
stanowisko Związku.
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” uwaŜa, iŜ w wyniku zasad proponowanej przez Prezydenta
podwyŜki płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych
nastąpi silne i niekorzystne spłaszczenie struktury wynagrodzeń. DuŜym
podwyŜkom najniŜej zarabiających (te podwyŜki Związek w pełni akceptuje)
towarzyszy bardzo niska, bo zaledwie czteroprocentowa podwyŜka dla osób
zarabiających powyŜej płacy minimalnej (na to Związek się nie zgadza).
NSZZ „Solidarność” zaakceptowałby cały projekt tylko pod warunkiem
istotnego
zwiększenia
proponowanych
stawek
wynagrodzenia
dla
pracowników otrzymujących płacę większą od minimalnej.
Teraz zdecydują Radni. Atmosfera rozmów z Miastem była dość kiepska,
Prezydent Jan Zubowski nie pojawił się na nich ani razu!

Negocjacje z Powiatem przybrały nieoczekiwany obrót
17 marca. Członek Zarządu Waldemar Hass oznajmił, Ŝe Powiat
dostał subwencję niŜszą o 1,2 mln zł od zeszłorocznej
(przynajmniej częściowo z winy samego Powiatu!), wobec czego
nie będzie Ŝadnej podwyŜki ani dodatków dla n-li, ani dla
administracji i obsługi. Po czym wyszedł, za chwilę weszła
Starosta Anna Brok, która chciała wycofać się nawet z
wprowadzenia premii uznaniowej, która była juŜ ustalona (i
zapisana w protokole)!.
Prezydium Komisji jeszcze tego samego dnia
sformułowało i rozesłało poniŜsze Stanowisko oraz zdecydowało
o wizycie delegacji środowiska oświatowego na najbliŜszą sesję
Rady Powiatu 27 marca o godz. 15.40 z odpowiednim pismem
podpisanym
przez
najbardziej
zainteresowanych
czyli
pracowników oświaty.
Przewodniczący Ludwik Lehman przedstawił nasze
Stanowisko i propozycję przedstawicielom ZNP. Ustalono
zgodnie, Ŝe to będzie wspólna akcja obu związków.
Prezydium Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie z
oburzeniem przyjmuje sposób potraktowania przedstawicieli
związków zawodowych (czyli przedstawicieli wszystkich
pracowników oświaty) na spotkaniu negocjacyjnym 17
marca 2008 roku.
Brak propozycji jakichkolwiek podwyŜek, wycofywanie się z
juŜ podjętych zobowiązań (nawet ich negowanie mimo
jasnych
zapisów
w
protokole),
przerzucanie
odpowiedzialności (pani Starosta na pana Hassa, a on na
Zarząd) - to wszystko spowoduje słuszne oburzenie całego
środowiska oświatowego w Powiecie Głogowskim.
NSZZ „Solidarność” oczekuje niezwłocznej zmiany
stanowiska oraz powaŜnych rozmów z całym Zarządem
Powiatu w sprawie godziwej podwyŜki dla pracowników
administracji i obsługi oraz podwyŜszenia dodatków dla
nauczycieli w roku bieŜącym.
Brak konkretnej reakcji ze strony władz Powiatu
Głogowskiego spowoduje akcję protestacyjną w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski.

GŁOGOWSKIE
DNI NAUKI

PROJEKT I
REFERENDUM

11-13 marca to były Głogowskie Dni Nauki.
Wiele imprez tak róŜnorodnych jak spektakl
teatralny i wykład o kanałach na Marsie,
doświadczenia i degustacje odbywało się w
PWSZ oraz głogowskich szkołach średnich.
Głównymi organizatorami były: Starostwo
Powiatowe oraz PWSZ.
To bardzo ciekawa i waŜna inicjatywa.
BIULETYN chętnie opublikuje wnioski na
przyszłość: czy warto tę imprezę powtarzać
co roku i ewentualnie co w niej zmienić na
lepsze?

Rada Sekcji Krajowej zarządziła zbieranie
podpisów pod obywatelskim projektem zmiany
Karty Nauczyciela zwiększającym bardzo istotnie
płace nauczycieli (szczegóły w poprzednim
BIULETYNIE). Do 15 marca nasze koła zebrały
784 podpisy! Akcja trwa nadal, kaŜdy obywatel
polski moŜe się pod tym projektem podpisać.
Zachęcamy!!
W referendum protestacyjnym (tu tylko pracownicy
mogli
składać
podpis)
poparcie
akcji
protestacyjnej (ogólnokrajowej) wyraziły 393
osoby.

IMPREZY
Propozycje na wiosnę to:

wyjazd do Poznania
do kina „trójwymiarowego”
wyjazd do teatru
jednodniowa wycieczka na jakiś
dolnośląski lub czeski zamek
Wyjazdy odbędą się (lub nie) w zaleŜności
od ilości chętnych. MoŜe są inne ciekawe
pomysły?

DYśURY W BIURZE
Pon.

godz. 10.00-13.00 Ludwik Lehman
(przewodniczący)
wtorek godz. 15.15-16.00 Maria Rackiewicz
(skarbnik)
środa
godz. 11.00-14.00 Jadwiga Nowak
(wiceprzewodnicząca)
czw.
godz. 13.30-15.30 Janusz Leciej
(wiceprzewodniczący)
piątek godz. 13.00-15.00 Bogusław Mielcarek
(sekretarz)
tel. 076 8333655 (moŜna nagrać wiadomość)
solglo@neostrada.pl

www.solidglogow.republika.pl

