BIULETYN

GŁOGOWSKI nr 5 (151)
5

CZERWCA

2012

NSZZ
OŚWIATY W GŁOGOWIE

WALNE ZEBRANIE W CIECHOCINKU
FRAGMENTY KOMUNIKATU PRASOWEGO
z obrad XXVI Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Ciechocinku w dniach 24-25 maja 2012 r.
Kolejnym etapem protestu „S” oświatowej i organizacji skupionych w Koalicji na
Rzecz Polskiej Szkoły będzie pikieta przed URM pod hasłem „Patriotyczny Dzień
Dziecka”. Przewidziane są m.in. konkursy historyczne dla dzieci, występy grup
rekonstrukcyjnych i występ Jana Pietrzaka.
WZD Sekcji Krajowej zwróciło się do ugrupowań politycznych, które deklarują troskę
o przyszłość polskiej oświaty o bezzwłoczne podjęcie działań w celu szczegółowego
zbadania trwającej od dwudziestu lat reformy edukacji. Zdaniem delegatów najlepszą
formą zdiagnozowania sytuacji i wskazania osób odpowiedzialnych za
doprowadzenie polskiej oświaty do stanu zapaści byłaby sejmowa komisja śledcza.
WZD SKOiW zobowiązało Radę Sekcji Krajowej do podjęcia wszelkich niezbędnych
działań na rzecz obrony ustawy - Karta Nauczyciela. Ponadto, delegaci stwierdzają,
że wypowiedź Premiera RP o zamiarze głębokiej zmiany Karty Nauczyciela – w
porozumieniu z jednym związkiem zawodowym (ZNP – przyp. WJ) – narusza
podstawowe standardy państwa prawa i wzbudza sprzeciw środowiska oświatowego.
Delegaci WZD domagają się od Rządu RP stałego podnoszenia nakładów na
zadania oświatowe, aby osiągnąć średni poziom, jaki obowiązuje w krajach Unii
Europejskiej i wynosi co najmniej 5 % PKB.
WZD SKOiW z uznaniem przyjęło złożoną przez Prawo i Sprawiedliwość deklarację
przywrócenia obecnie obowiązującego systemu emerytalnego, zmienianego przez
rząd bez społecznej akceptacji. W tym kontekście delegaci zaapelowali o
uwzględnienie w tych planach przywrócenia nauczycielom uprawnień emerytalnych
wynikających art. 88 Karty Nauczyciela.
WZD Sekcji Krajowej omawiało jeszcze wiele innych ważnych problemów.
Dokumenty WZD będą zamieszczone na stronie i w „Przeglądzie Oświatowym”.
Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski
Pełna relacja wraz z tekstami przyjętych uchwał i stanowisk na stronie Sekcji Krajowej
Oświaty www.solidarnosc.org.pl/oswiata

Konferencja prasowa, od lewej
W. Jaranowski, T. Misiuk i R. Proksa
Brałem aktywny udział w walnym zebraniu w Ciechocinku.
Powiedziałem to, co napisałem w poprzednim numerze o
ciężkich błędach Sekcji Krajowej. Podkreślałem, że czas już
skończyć batalię o nauczanie historii, a skupić się na Karcie
Nauczyciela (sam napisałem i przeforsowałem uchwałę w tej
sprawie), bo zapowiedź Premiera, że chce ją zmienić na
wniosek samorządów w porozumieniu z ZNP brzmi groźnie.
Nie wszystkie stanowiska mi się podobają, ale tak działa
demokracja.
Nie wierzę, by rządzący dokonali poważnych zmian w Karcie
pośpiesznie w trakcie wakacji. Byłby to olbrzymi skandal.
Jednak Związek musi być czujny i nie obierać taktyki „nie
oddamy ani guzika”, bo Rząd wzruszy ramionami i dogada
się z ZNP nas ignorując. Trzeba mieć konstruktywne
propozycje. O tym też mówiłem w Ciechocinku. Oby nie na
próżno..
Ludwik L

O PODWYŻKĘ W POWIECIE
Wobec odmowy Zarządu Powiatu Głogowskiego dokonania
jakiejkolwiek waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi w
tym roku (patrz poprzedni numer) Komisja Międzyzakładowa
zdecydowała 15 maja o przeprowadzeniu akcji zbierania podpisów pod
protestem w tej sprawie. Niektórzy pracownicy – oburzeni
niesprawiedliwością – domagali się tego już parę miesięcy temu.
Podpisy są zbierane wśród pracowników administracji i obsługi
placówek powiatowych pod petycją zamieszczoną obok. Jednocześnie
nauczyciele proszeni są o podpisanie się pod pismem popierającym
ten postulat.
Od początku robimy to wspólnie z ZNP. Przypomnijmy, że podobną
akcję robiliśmy w zeszłym roku w placówkach miejskich i zakończyła
się ona dodatkową jesienną podwyżką w roku 2011.

My, niżej podpisani pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Głogowski
domagamy się waloryzacji płac w roku 2012 przynajmniej na takim poziomie
jak w latach poprzednich.
Od wielu lat czekamy też na uczciwą zmianę struktury naszych
wynagrodzeń. Obecna staje się coraz bardziej niesprawiedliwa dla
pracowników z dużym stażem pracy. Na przykład pracownicy obsługi, mimo
dodatku za wysługę i tzw. premii, otrzymują wynagrodzenie (ogółem brutto)
wynoszące minimalną płacę krajową - staje się to coraz bardziej
niesprawiedliwe dla pracowników z dużym stażem pracy.
Domagamy się poważnych rozmów z Zarządem Powiatu
Głogowskiego na te tematy zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych.

Niewielki poręczny
Nauczycielski Informator
na rok szkolny 2012/2013
wydany przez
Instytut Promocji Nauczycieli

oferujemy członkom
„Solidarności” Oświaty w
Głogowie po 4 zł.
Informator jest wyraźnie lepszy
od zeszłorocznego, zapisy u
Przewodniczących Kół do
15 czerwca.

Niżej tekst pisma, które podpisują
nauczyciele
solidaryzujący
się
z
postulatami pracowników administracji i
obsługi.
My, niżej podpisani nauczyciele
zatrudnieni w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Głogowski, w
pełni popieramy postulaty pracowników
administracji i obsługi dotyczące:
- wprowadzenia waloryzacji płac w roku
2012
- zmiany struktury wynagrodzeń w tej
grupie pracowników, która „wskutek
znacznie
wyższego
wzrostu
płacy
minimalnej
od
wzrostu
pozostałych
wynagrodzeń staje się coraz bardziej
niesprawiedliwa dla pracowników z dużym
stażem pracy” (cytat z listu pracowników
administracji i obsługi do Zarządu Powiatu).
Domagamy się poważnych negocjacji z
Zarządem Powiatu Głogowskiego w tej
sprawie zgodnie z Ustawą o Związkach
Zawodowych.

