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PROTEST OGÓLNOPOLSKI
Komunikat z obrad Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” z 31
sierpnia 2018 r. w Warszawie
Akcja protestacyjna, która ma się odbyć 15 września w Warszawie przed siedzibą
Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekształcenie Rady KSOiW NSZZ „S” w Komitet
Protestacyjny, zwrócenie się do struktur regionalnych o wsparcie w organizacji
demonstracji oraz oflagowanie szkół to najważniejsze decyzje, które podjęli
członkowie Rady KSOiW NSZZ „S” podczas obrad, które odbyły się dziś (31
sierpnia) w Centrum Okopowa w Warszawie.
Podczas niezwykle burzliwej dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje niezadowolenie
z powodu wyniku dotychczasowych negocjacji z MEN. Jak podnosili związkowcy
dialog prowadzony z minister edukacji Anną Zalewską jest pozorowany, a postulaty
formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych
z oświatą są ignorowane.
Związkowcy protestują przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli,
nie uwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach,
wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów
związanych z oceną pracy oraz domagają się między innymi zmiany systemu
wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2
pkt 2 KN, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin
pracy.
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”:
Dajemy „czerwoną kartkę” minister edukacji Annie Zalewskiej. Uważamy, że czas na
negocjacje był wystarczająco długi, by wypracować porozumienie. Odnosimy jednak
wrażenie, że minister edukacji zupełnie ignoruje nasze postulaty, a przecież
formułowaliśmy je jeszcze w trakcie kampanii wyborczej PiS. Ich realizacja była w
programie wyborczym tego rządu. Uważamy, że dialog, który prowadzi z
„Solidarnością” szefowa resortu edukacji jest pozorowany. Decyzja Rady Sekcji to
związkowe wotum nieufności dla minister edukacji. Mamy scenariusz kolejnych
kroków protestu, jeśli minister Anna Zalewska nie rozpocznie z nami rzetelnych,
merytorycznych rozmów, których wynikiem będzie realizacja naszych postulatów.
Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność" Olga Zielińska

WROCŁAW 27 CZERWCA

Na schodach przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu
Zdjęcia pikiet z obu stron: Janusz Wolniak
Protest oświatowej "Solidarności" rozpoczęła we Wrocławiu nasza dolnośląska
sekcja pikietą przed Urzędem Wojewódzkim 27 czerwca. Zaczęło się symbolicznie:
w samo południe. Pikieta była bardzo dobrze przygotowana. Oprócz typowych
wystąpień były też elementy "artystyczne": ciekawy happening z laniem wody oraz
okolicznościowe piosenki. Te ostatnie (patrz str.2) zostały przygotowane przez
naszą głogowską ekipę, a śpiewali je wszyscy.
Nasza 20-osobowa grupa była świetnie zorganizowana i stanowiła bardzo istotną
część całej pikiety. Relacje ilustrowane zdjęciami pojawiły się od razu (i są do dziś)
na stronach Sekcji Międzyregionalnej i Regionu Zagłębie Miedziowe. Najlepiej
dotrzeć do nich przez AKTUALNOŚCI na naszej stronie: www.solglo.idsl.pl, gdzie
zamieściliśmy też mały album zdjęciowy. Wszyscy powinniśmy być wdzięczni tym 20
osobom, które poświęciły cały dzień, aby w naszym imieniu wyrazić sprzeciw wobec
skandalicznych poczynań Minister Anny Zalewskiej,

Zbiorowe śpiewanie z akompaniamentem.

LEPIEJ PÓŹNO?
Całe szczęście, że Sekcja Krajowa wreszcie ogłosiła (niestety
w trybie bardzo nagłym) długo odkładany protest
ogólnopolski. Podczas pikiety sierpniowej (str.2) podszedł do
nas sympatyczny pan i powiedział: "dobrze, że tu stoicie,
szkoda, że tak późno". Odparłem, że się zgadzam. Skwitował
to przytomnie Janusz: lepiej późno niż wcale.
Lecz skoro już późno, to przynajmniej konsekwentnie!
Ryszard Proksa (patrz wyżej) wciąż chce rozmawiać z
minister Zalewską, choć od wiosny Sekcja domaga się
stanowczo jej odwołania! Czy to znak konsekwencji? Chyba
tak, ale nie takiej, jakiej od niego teraz oczekujemy.
LL

WROCŁAW 29 SIERPNIA
Plany były takie, żeby w ostatnie dni
sierpnia każdego dnia stała mała pikieta
przed Urzędem Wojewódzkim we
Wrocławiu. Pikieta stanęła tylko 29
sierpnia, kiedy przyjechała ekipa
głogowsko-przemkowska (na zdjęciu
obok). Więcej zdjęć na stronach
Regionu
Zagłębie
Miedziowe
i
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty (linki
są
na
naszej
stronie:
www.solglo.idsl.pl)
Szczególne podziękowania należą się
siódemce
wspaniałych,
którzy
poświęcili ten dzień "dla sprawy".
Dwa dni później Rada Sekcji Krajowej
zdecydowała o ogólnopolskim proteście
(str. 1). Przypadek?

ZMIANY W POWIATOWYM REGULAMINIE
Dopiero na początku wakacji Starosta Jarosław Dudkowiak zaprosił związki na negocjacje
w sprawie zmian w regulaminie określającego niektóre zasady wynagradzania etc. Spotkanie
odbyło się 6 lipca. Przedstawiony projekt zawierał istotne zmiany, a Starosta nalegał, żeby
zaakceptować go tego samego dnia. Nasz przedstawiciel Janusz Leciej zrobił to niechętnie
widząc zupełnie ugodową postawę ZNP. Zmiany są następujące:
Dodatek motywacyjny. Włącza się dyrektorów do wspólnego „koszyka” z nauczycielami (w
tym wicedyrektorami). Do tej pory był osobny budżet na dodatek motywacyjny dla
dyrektorów. Maksymalny dodatek został ustalony w wysokości 300 zł (poprzednio dla n-li 400
zł, dla wicedyrektorów 500 zł, a dla dyrektorów 1200 zł, inne stanowisko kierownicze – 450
zł). Jednocześnie – pewnie tytułem rekompensaty – istotnie wzrosły górne stawki dodatku
funkcyjnego dla kadry kierowniczej. Dodatek za wychowawstwo wzrasta ze 130 do 150 zł, a
dla opiekuna stażu z 30 do 50 zł. Co bardzo istotne – nie ma już w regulaminie określenia
wysokości funduszu na dodatki motywacyjne! Do tej pory to było 5% wynagrodzenia
zasadniczego wszystkich wszystkich n-li danej placówki. To wzbudziło nasz silny sprzeciw,
ale po otrzymaniu odpowiedniego fragmentu korespondencji wydziału edukacji z prawnikami
wojewody oraz po rozmowie z naszym prawnikiem związkowym musieliśmy to odpuścić.
Teraz co roku w uchwale budżetowej będzie ustalana wysokość funduszu na dodatek
motywacyjny. Co roku może być inna! Stanowi to nowe wyzwanie dla Związku, by corocznie
pilnować tej sprawy.
Nagrody. Regulamin zwiększa istotnie wysokość nagród. Nagroda dyrektora rośnie z 1800 zł
do 2500 zł. Nagroda Starosty z 3500 zł do 6000 zł.

ZNIŻKI W LOTOSIE DLA CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI
29 sierpnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i Wojciech
Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa podpisują porozumienie o współpracy. Od jesieni
związkowcy oraz ich rodziny korzystające z elektronicznej legitymacji członkowskiej
otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu
Cafe Punkt.
– Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze śląsko-dąbrowską oraz
podbeskidzką Solidarnością. Jesteśmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie
umowy na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce – liczącym kilkaset tys.
członków – to ważny krok dla sieci LOTOS – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS
Paliwa.
– Dotychczasowa współpraca Solidarności z LOTOSEM przynosi dobre efekty. Warto
rozszerzać ją na wszystkich członków Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję
na dalsze jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ
„Solidarność”.
Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe dla każdego związku. Użytkownicy
związkowych kart otrzymują rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa
standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także
10% zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz
15% zniżkę na usługi myjni.
(ze strony Regionu Zagłębie Miedziowe)

REGULAMINY OCENIANIA
Komisja Międzyzakładowa zdecyduje na zebraniu 17 września, jak nasza organizacja
związkowa będzie opiniować nowe regulaminy oceniania. Dostaliśmy nawet ciekawą
propozycję: wzór jednolitej negatywnej opinii z uzasadnieniem takim, że nie zgadzamy się z
tym rozporządzeniem i będziemy domagać się jego zmiany. Jednak Komisja zdecyduje..
Numerek wyciął - jak zwykle, niestety - Ludwik L

PIOSENKI Z PIKIETY 27.06.
Ciemne oczy w okularach
Twarz szczerząca się w uśmiechu
Widzę ciągle na ekranie
Jak przemawiasz aż do zmierzchu
Anno Zalewska straciłaś twarz
Anno Zalewska odpłyń już w dal
Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś
Więcej sensu w twoich oczach
Jakże chciałbym móc uwierzyć
Że oświatę polską kochasz
Anno Zalewska straciłaś twarz
Anno Zalewska odpłyń już w dal
Kłamstw rzuconych niespełnionych
Mdłe uśmiechy już nie cofną
Zawiedzona Solidarność
Przyjdzie krzycząc pod twe okno
Anno Zalewska straciłaś twarz
Anno Zalewska odpłyń już w dal

*****
Zapłacz Anka może jeszcze czas
Na twe szczere łzy
W szkołach hula znów reformy wiatr
I zwalnianych krzyk
Roztrwoniłaś negocjacji sens
W prymitywnych grach
My dla edukacji s.o.s.
Wysyłamy w świat
Żegnaj więc już wiem
Nie załatwisz żadnych ważnych spraw
Więcej nam już nie kłam
Nie oszukasz mnie
Choć oświatę dobrze znasz od lat
To z Solidarnością brzydko grasz
Jeśli tak żegnaj nam
Nie spotkamy się
Gdy w oświacie groźnych przemian szkwał
Pęka cienka nić
Biedny belfer no i ocen szał
To twych marzeń szczyt
Rój obietnic wielkich od dwóch lat
Plotłaś niby bluszcz
Lecz odeszły teraz w siną dal
Kłamstwo płynie z ust
Żegnaj więc..
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