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RÓŻNE DZIAŁANIA ZWIĄZKU
KOMUNIKAT Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” z obrad posiedzenia
Rady KSOiW w Dobieszkowie 17-18
listopada 2016 r.
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”
wyraziła
niezadowolenie
z
efektów
dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem
dotyczących
sytuacji
pracowników
w
związku
z
wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd
rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ
„Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w
przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.
Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w
trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu
zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych
zwolnieniami.
Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne
wynagrodzenia
pracowników
oświaty.
Pamiętając
o
doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek
dialogu społecznego, NSZZ „Solidarność” zdecydował się na
wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku
braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji
protestacyjnych – stwierdzają członkowie Rady w stanowisku
skierowanym do rządu RP.
Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ
„Solidarność”, który będzie obradował w przyszłym tygodniu o
poparcie postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w
prawie oświatowym. Nauczyciele i inni pracownicy szkół zrzeszeni
w NSZZ „Solidarność” oczekują od rządu Rzeczypospolitej Polskiej
rozwiązań prawnych, które zabezpieczą miejsca pracy pracowników
oświaty.
Na zdjęciu niżej - podczas rozmów..

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” ze
spotkania Prezydium KSOiW NSZZ
„Solidarność” z premier RP Beatą
Szydło.
W związku z przedstawionymi projektami ustaw oświatowych, realizując
postanowienia Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”, doszło do pilnego
spotkania w dniu 14 listopada 2016 r. członków Prezydium Krajowej
Sekcji
Oświaty
i
Wychowania
NSZZ
„Solidarność”
oraz
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z
premier Beatą Szydło, Elżbietą Witek – członkiem Rady Ministrów,
szefową gabinetu politycznego premiera RP, wiceministrem edukacji
Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były postulaty Solidarności
oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę
oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w
oświacie. Na wniosek NSZZ „Solidarność’ rząd RP przygotuje plan
dojścia do wyższych płac w oświacie. Rząd zajmie się również
doprecyzowaniem zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w celu
wyeliminowania nadużyć w zakresie czasu pracy nauczycieli.
Już na początku spotkania strony wyraziły potrzebę szerszego dwustronnego
dialogu. Pani premier Beata Szydło upoważniła minister Elżbietę Witek do
stałego kontaktu z kierownictwem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił także
konieczność istnienia oświatowego zespołu branżowego przy MEN, gdyż w
Radzie Dialogu Społecznego nie ma takiego zespołu.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przedstawił najważniejsze postulaty
NSZZ „Solidarność”, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli
na wcześniejsze emerytury, ustalenie działań osłonowych, określenie
maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych, wzrost wynagrodzeń w
oświacie, a także doprecyzowanie zapisu art. 42 ust. 2 w Karcie Nauczyciela
odnośnie czasu pracy nauczycieli.
Pani premier Beata Szydło, odnosząc się do postulatów NSZZ „Solidarność”,
stwierdziła, że rząd RP pracuje obecnie nad obniżeniem powszechnego wieku
emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Niestety, atmosfera krytyki
tego projektu przez różne siły polityczne i ekonomiczne nie daje w tej chwili
możliwości rozmów nad branżowymi rozwiązaniami w tym zakresie.
Pani premier przychylnie odniosła się do propozycji KSOiW wytyczenia drogi
dojścia do wyższych płac w oświacie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma
przygotować „mapę drogową” zwiększenia płac pracowników oświaty.
Jest także deklaracja strony rządowej zajęcia się sprawą doprecyzowania
zapisu art. 42. ust. 2 Karty Nauczyciela, aby jasno określić, że nauczyciel nie
ma obowiązku realizacji niepłatnych dodatkowych zajęć edukacyjnych z
uczniami (tzw. godzin karcianych).
Strony dyskutowały o standardach edukacyjnych, m.in. o określeniu
maksymalnej liczby uczniów w oddziałach. Przedstawiciele MEN zapewniali,
że w związku z reformą ustroju szkolnego przybędzie oddziałów szkolnych,
czyli także etatów nauczycielskich, bowiem liczba uczniów w oddziałach
siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej będzie mniejsza niż ma to miejsce
w oddziałach klas gimnazjalnych.

Stanowisko Sekcji Gdańskiej z 8 listopada
w sprawie projektu zmian ustroju szkolnego
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność”
Regionu
Gdańskiego,
po
analizie
odpowiedzi MEN na opinię Krajowej Sekcji Oświaty i
Wychowania dotyczącej projektów ustaw „Prawo
oświatowe” oraz „Przepisy wprowadzające ustawę –
prawo oświatowe” podtrzymuje swoje stanowisko
dotyczące odłożenia proponowanych zmian w oświacie co
najmniej o rok.
W odpowiedzi MEN brak deklaracji dotyczącej
spełnienia szeregu postulatów zawartych w opinii naszego
Związku. Zapowiedź, że będą one dopiero przedmiotem
rozmów zespołu, który jeszcze nawet nie został powołany
przez Panią Minister Annę Zalewską, budzi nasz zdecydowany
sprzeciw.

W ocenie Rady niejasne są cele proponowanych zmian, brak ich
odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (w tym na podwyżki wynagrodzeń),
opóźnienia w przedstawieniu programowej części zmian, niedostateczna
informacja. W polskiej edukacji nie dzieje się nic na tyle złego, co uzasadniałoby
taki pośpiech w przygotowywaniu bardzo poważnych strukturalnych
i programowych zmian.
Za jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia są środki na zajęcia
pozalekcyjne, które nadal realizowane są przez nauczycieli za darmo, na
podstawie zapisów art. 42 ust. 2 pkt Redaktor numeru Ludwik L 2 Karty
Nauczyciela.
Rada, w oparciu o uchwałę Rady Krajowej Sekcji Oświaty i
Wychowania NSZZ „Solidarność” z 28 września br., decyduje się na
przeprowadzenie ankiety/sondażu wśród pracowników edukacji w regionie
gdańskim dotyczącej ewentualnych form protestu w przypadku braku
spełnienia postulatów związkowych.

Stanowisko legnickiej "Solidarności" Oświaty z 3 listopada
Prezydia
Komisji
Międzyzakładowych
NSZZ
"Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 i nr
2 w Legnicy podzielając obawy i niepokój nauczycieli w
związku z planowaną strukturalną i programową reformą
systemu edukacji stwierdzają, że zgłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt zmian w oświacie
wzbudza szereg zastrzeżeń w środowisku, dlatego też:
1. Postulujemy, by reformę wdrażać od klasy I szkoły
podstawowej bez równoczesnego wygaszania gimnazjów.
Dzięki temu samorządy będą miały czas na wprowadzenie
zmian bez pośpiechu, a nauczyciele na ewentualne
uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji do nauczania innych
przedmiotów.
2. Żądamy zabezpieczenia środków finansowych na
wdrażanie reformy.
3. Domagamy się pakietu osłonowego dla
pracowników oświaty zagrożonych zwolnieniami.

Ponadto:
1. Wnioskujemy o wykreślenie w Karcie Nauczyciela punktu 2 z Art. 42 ustęp 2 obecny zapis wzbudza szereg kontrowersji, gdyż tylko pozornie zostały zlikwidowane
tzw. "godziny karciane".
2. Żądamy, aby wszystkie godziny realizowane przez nauczyciela ponad
obowiązkowe pensum były płatne.
3. W celu zagwarantowania efektywnego poziomu kształcenia domagamy się
ustalenia maksymalnej liczby uczniów w klasach na poziomie 25 z zachowaniem
podziału na grupy na określonych przedmiotach.
4. Domagamy się co najmniej 25% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych
pracowników oświaty przed wdrożeniem zmian oraz powrót do waloryzacji płac w
powiązaniu ze średnią krajową.
5. Wnioskujemy o przywrócenie uprawnień do tzw. wcześniejszej emerytury
pracowników pedagogicznych.
6. Wnioskujemy o ponowne objęcie Kartą Nauczyciela placówek opiekuńczowychowawczych.

DECYDUJĄCY MIESIĄC
Zamieściliśmy wyżej ostatnie stanowiska oświatowej "Solidarności" w sprawie
reformy oświaty, która na dziesięciolecia ma zmienić kształt polskiej edukacji. Nie ma
teraz ważniejszej sprawy!
Związek jest obecny i działa, choć nie protestuje otwarcie jak ZNP. Widać jednak
pewne pęknięcie. Władze Sekcji Krajowej nie podważają ani sensu ani trybu
wprowadzania reformy. Próbują za to w negocjacjach z MEN i ostatnio z Premierem
uzyskać jak najwięcej dla pracowników oświaty. Czy taka taktyka jest słuszna przyszłość pokaże. Sam mam duże wątpliwości. Członkowie Związku z gimnazjów
mają słuszne pretensje, że Sekcja Krajowa ich nie broni. Zabiega co prawda o jak
najkorzystniejszy pakiet osłonowy, ale gimnazjów jako takich nie broni w ogóle.
Zupełnie inna jest wymowa publikowanych stanowisk Sekcji Gdańskiej czy też
organizacji z Legnicy, jak też naszego własnego zamieszczonego w numerze 6
biuletynu. Związkowe doły wyraźnie oczekują od władz Związku odcięcia się od
planów rządowych. Związek ma być niezależny i samorządny. Wspieranie reformy - a
szczególnie pośpiesznego trybu jej wprowadzania - wydaje się ze związkowego
punktu widzenia po prostu głupie. Po co mamy brać współodpowiedzialność za
nieuchronny chaos i zwolnienia z pracy? I to praktycznie nic nie uzyskując w zamian,
bo o dużej podwyżce płac ciągle cicho.

W obecnej sytuacji mnożą się plotki, różni dyrektorzy i
nauczyciele już "wiedzą", co będzie w ich szkołach od 1
września i domagają się od Związku konkretnych działań.
Jednak dopóki zmiany nie zostaną uchwalone i podpisane
przez Prezydenta (który wszak zapowiedział możliwe weto!)
- żadne projekty zmian sieci szkolnej nie mają sensu!
Zadzwoniłem do Prezydenta Głogowa i spytałem, czy są już
prowadzone konkretne "przymiarki " do sieci szkolnej "po
reformie". Odparł, że nie, że trzeba czekać na konkretną
postać uchwalonych przepisów.
Z kolei Burmistrz Przemkowa organizuje spotkanie z
przedstawicielami rad pedagogicznych ale bez związków
zawodowych! Po co?
Trzeba zacisnąć zęby i czekać. Na razie zabiegamy o
przesunięcie reformy, jeśli to się nie uda, wtedy włączymy
się aktywnie do projektowania zmian. Nic o nas bez nas!
Ludwik L

MOK W SĄDZIE..
Sprawa sądowa o uchylenie nagany, którą Przewodnicząca NSZZ "Solidarność" w MOK
Bożena Rudzińska dostała od Dyrektor Barbary Mareńczak-Piechockiej, zmierza do
finału. 17 listopada zeznawała dyrektorka. Nie szło jej to dobrze. Sąd wielokrotnie
musiał ją nakłaniać do konkretnej odpowiedzi na konkretne pytanie, bo nie chciała jasno
odpowiedzieć: "tak" lub "nie". W związku z tym przesłuchanie trwało bardzo długo. Dość
szczegółowo ta sprawa jest przedstawiana w mediach lokalnych np w portalu
miedziowe.pl. Ogłoszenie wyroku - 30 listopada.

.. I W RADZIE MIEJSKIEJ
Podobnie obszernie zrelacjonowały media wystąpienie Bożeny Rudzińskiej podczas
sesji Rady Miejskiej 25 października na zaproszenie radnych z Klubu Radnych Jana
Zubowskiego. Radny Antoni Krechowiec zapowiedział potem zorganizowanie
spotkania komisji radnych z prezydentem na temat konfliktu w MOK-u. Czekamy.
Związek jest gotowy do konstruktywnego udziału. Najwyższy czas ustabilizować
sytuację w tej instytucji!

Związkowy kalendarz książkowy
na rok 2017
z dodatkiem prawnym
do nabycia w naszym biurze.
Cena: 10 zł dla członków Związku
20 zł dla pozostałych
Zarezerwowaliśmy 100 biletów i już wszystkie wykupione!
Powstaje lista rezerwowa.
Redaktor numeru Ludwik L

Do odbioru dla kół są też kalendarze ścienne Sekcji Krajowej,
powinny też być w grudniu te z Regionu.
.
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