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BIULETYN
GŁODÓWKA W KRAKOWIE
30

MARCA

Od 25 marca protest (okupacja krakowskiego kuratorium) Sekcji Krajowej Oświaty w
został zaostrzony: trzy osoby (na zdjęciu z prawej) rozpoczęły głodówkę.
Komunikat z 26 marca
Szesnasty dzień protestu i drugi dzień strajku głodowego w siedzibie Małopolskiego
Kuratorium Oświaty. Jesteśmy nieugięci w swej postawie, choć zmęczeni. Niektórzy
z nas są tutaj od 16 dni. Inni dzielnie nas wspierają systematycznie dołączając do
protestu. Jesteśmy świadomi jak silne emocje przeżywacie w swoich miejscach
pracy i w jak trudnym znaleźliście się położeniu. Niech nasz protest będzie silnym
argumentem w trakcie rozmów z koleżankami i kolegami.
Nadal uważamy, że sprawy dorosłych należy załatwiać między dorosłymi - bez
udziału dzieci. Wasze poparcie bardzo nas umacnia. Głodujący trzymają się
dzielnie, z nadzieją patrzą na działania związkowych negocjatorów, licząc na to, że
rząd zrealizuje nasze postulaty.
Protestujący z Krakowa
Wśród wyrazów poparcia z całej Polski nie zabrakło też głogowskiego
Koleżanki i Koledzy biorący udział w okupacji
małopolskiego kuratorium oświaty
„Solidarność” Oświaty w Głogowie całkowicie popiera Waszą akcję protestacyjną!
Dajecie nam wszystkim piękny przykład, w jaki sposób tak niewielu może zrobić
tak wiele dla tak wielu. Dzięki Wam członkowie naszego Związku znów mogą być
dumni, że należą do NSZZ „Solidarność”. Wasze poświęcenie jest wzorem dla nas
wszystkich.
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OŚWIATY W GŁOGOWIE

Nie pozwolimy się dłużej tak lekceważyć przez Rząd RP.
Wierzymy, że – w dużej mierze dzięki Wam – nasz Związek
wywalczy dużą podwyżkę dla pracowników oświaty. Oby bez
wciągania dzieci w ten spór! Jednak determinacja środowiska
(w tym naszych członków) jest tak duża, że pracownicy
oświaty nie zawahają się przed strajkiem w przypadku braku
efektów innych form protestu.
Za Komisję Ludwik Lehman

OŚWIADCZENIE
W związku z pojawiającymi się sprzecznymi komunikatami
medialnymi dotyczącymi ograniczeń stawianych postulatów,
powtarzamy - są one niezmienne!
Nasze oczekiwania dotyczą wzrostu płac wszystkich pracowników
pedagogicznych w wysokości 15 % od 1 stycznia br. Koniecznym
warunkiem jest podniesienie o 15 % kwoty bazowej określonej w
ustawie budżetowej państwa obowiązującej na dzień 31 grudnia 2018
roku. W piśmie skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło
przedstawiany jest również nasz postulat związany ze zmianą
systemu wynagradzania nauczycieli zawierający wzrost o kolejne
15% od stycznia 2020 roku.
Nie zwracamy uwagi na trudności negocjacyjne na górze i
kontynuujemy działania na rzecz wszystkich pracowników oświaty,
nie tylko nauczycieli. Domagamy się również wzrostu płac
pracowników niepedagogicznych

Akcja Ogólnopolskiego Protestu prowadzonego w Małopolskim
Kuratorium Oświaty trwa i będzie trwać do momentu podpisania
porozumienia.
Liderzy związkowi zrobili wszystko, aby zadbać o nieprzerywanie
pracy podczas zaplanowanych na kwiecień i maj egzaminów.
Rozumiemy stres nauczycieli i rodziców, ale wraz z brakiem reakcji
Rządu na podejmowane przez nas działania zmuszeni jesteśmy do
realizacji kolejnych kroków. Dalsze rozmowy zgodnie z informacjami
medialnymi kontynuowane będą 1 kwietnia 2019 roku.
Dorośli niech załatwiają sprawy dorosłych!!!
Prezydium
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”
Kraków 29.03.2019

MANIFESTACJE 4 KWIETNIA
W jakich sprawach będziemy protestować

„Solidarność” zdecydowanie protestuje. I bardzo dobrze. Nie zabraknie
nas na „manifie” 4 kwietnia (wyżej zdjęcie z 23 stycznia). Na razie
działania obu dużych związków dobrze się uzupełniają. ZNP
przygotowuje strajk, „Solidarność” prowadzi akcję protestacyjną przed
strajkiem, żeby nie był on konieczny. W końcu chodzi o podwyżki! Strajk
jest tylko bolesnym środkiem osiągnięcia tego celu.
Wiele organizacji naszego Związku (w tym nasza) poparły strajk ZNP.
Niestety, nie widać wzajemności. Mimo zaproszenia ZNP nie był on na
pikiecie 23 stycznia, w ogóle też nie odniósł się to okupacji krakowskiego
kuratorium.

Obradujący
20
marca
w
Warszawie
Sztab
Protestacyjno-Strajkowy
NSZZ
„Solidarność”
stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie
został przez Rząd uwzględniony.
Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu
konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W
przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje
przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w
sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium
stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę
bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania
zakładowego
funduszu
świadczeń
socjalnych,
rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen
energii
oraz
funkcjonowania
przedsiębiorstw
energochłonnych,
niewliczania
do
minimalnego
wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.

LIST OBURZONYCH
Pan Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Pan Ryszard Proksa
Przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” wyrażają swoje głębokie oburzenie
dotyczące sposobu reprezentowania naszej grupy zawodowej przed
polskim Rządem i narażanie nas na kompromitację wobec całego
społeczeństwa. Brak woli podjęcia dialogu z ZNP świadczy o tym, że nie
są Panowie naszymi reprezentantami tylko wysłannikami obecnych władz,
które naszą grupę zawodową pomijają i zbywają „okruchami z pańskiego
stołu”. Przecież wiadomą rzeczą jest, że brak wspólnie wypracowanego
stanowiska z ZNP jednoznacznie przekreśla poważne traktowanie nas w
dialogu rządowym, sprawia, że postrzegani jesteśmy jako niewiarygodna
grupa zawodowa zarówno przez Rząd jak i przez rodziców naszych
uczniów i wszystkich obywateli. Nie wyrażamy zgody na brak woli
współpracy i niechęć podejmowania dialogu z ZNP, na ośmieszanie nas
jako niewiarygodnych partnerów w negocjacjach rządowych.
My nauczyciele zadajemy Panom bardzo ważne pytanie - dlaczego nie
reprezentujecie Państwo nas nauczycieli, nie dbacie o nasze dobro?
Przecież to dzięki nam utrzymujecie swoje posady. Nauczyciele mają
dość i zaczynają wypisywać się z "niezależnego" związku Solidarność.
Chcemy wspólnie z ZNP walczyć o przyszłość polskiej szkoły i godne
zarobki nauczycieli. My potrafimy porozumieć się z naszymi kolegami i
koleżankami z ZNP. Dlaczego Wy nie słuchacie nas nauczycieli, przecież
to jest Wasz obowiązek, przecież ktoś Was wybrał mając nadzieję, że
będziecie potrafili sprostać wymaganiom. Jeżeli jest inaczej, to proszę
podać się do dymisji.
Pod listem jest 14 podpisów
Wielu członków Związku oburzyły słowa Przewodniczącego Piotra Dudy,
że nie będziemy rozmawiać z ZNP. Mnie również! Jak to rozumieć, jeśli
tenże Piotr Duda nieustannie od lat zapewnia, jak ważny jest w Polsce
dialog społeczny! Onet opublikował podobny list naszej koleżanki z
Wrocławia. To jest właściwa droga. Zamiast wypisywania się - poczuć się
współodpowiedzialnym za „Solidarność” i chcieć ją współtworzyć. Związek
ma być taki, jakiego chcą jego członkowie! Bardzo ostatnio brakowało
publicznej krytyki władz Związku i jego działań. Bez takiej swobodnej
krytyki każda organizacja się degeneruje.
lem

PŁACE
Według oficjalnych danych przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło
w 2018 roku 4585 zł. Wzrosło ono o 7,3% w
stosunku do roku 2017. W roku bieżącym na
wynosić (według ustawy budżetowej 4765 zł,
wzrost tylko o 4%, widać, że gospodarka
wyhamowuje). Dla porównania: płace nauczycieli
wzrosły w 2018 roku średniorocznie o 4%. Nie
należy tych liczb porównywać z płacą „na rękę” –
takie pojęcie nie istnieje w oficjalnych danych.
Wymienione wyżej wynagrodzenia też są liczone
brutto ze wszystkimi dodatkami.
A nasze płace? Nauczyciel mianowany powinien
według ustawy zarabiać w 2018 roku 3964 zł do
31 marca, a od 1 kwietnia 4176 zł. Nauczyciel
dyplomowany odpowiednio 5065 i 5336 zł.
Wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego i
stażysty były dużo niższe. Zatem tylko
nauczyciele o najwyższym stopniu awansu
zarabiają trochę powyżej średniej krajowej.
Z danych, jakie co roku przysyłają nam
samorządy wynika, że w rejonie Głogowa
nauczyciele zarabiają trochę więcej. Na przykład
nauczyciele dyplomowani z placówek Powiatu
Głogowskiego zarabiali przeciętnie w zeszłym
roku 5732 zł, a w placówkach miejskich 5735 zł.
W Przemkowie: 5409 zł.
Numer zrobił LL

REFLEKSJE
STRAJKOWE
W czasie ostatniego wielkiego strajku – w 1993 roku – byłem
wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego w Głogowie. Pamiętam,
że każdy się podpisywał pod stwierdzeniem, że wynagrodzenia za
strajk nie ma. Potem przez wiele lat ludzie mieli pretensję, że
faktycznie nie było. Przedstawiam parę moich osobistych refleksji.
Może pomogą w tym trudnym momencie?
•
Strajk to bardzo poważna sprawa i wielka
odpowiedzialność organizatora. Zatem organizator powinien
być jeden. Dlatego popieramy strajk ZNP, ale go nie
współorganizujemy.
•
Celem są podwyżki, nie strajk. Jeśli Rząd zaoferuje
godziwą podwyżkę np. w niedzielę wieczorem, to czy dalej
będziemy popierać strajk? W tej sytuacji warto go w
poniedziałek rozpocząć i w ten sam dzień podjąć decyzję co
dalej.
•
Ważne jest poparcie społeczne. Sondaż pokazał,
że ponad 60% społeczeństwa nie popiera naszego strajku.
•
Postulat 1000 zł jednorazowej podwyżki jest
nierealny. Upieranie się przy nim spowoduje, że procent
społeczeństwa będącego przeciwko strajkowi znacząco
wzrośnie, a Rząd będzie miał ułatwione zadanie…
•
Każdy pracownik decyzję o udziale (lub nie) w
strajku powinien podjąć samodzielnie. Decyzję tę podejmuje się
każdego dnia strajku. Nie da się zatem przewidzieć jego
zasięgu ani długości.
•
Zajęcia w szkołach mogą być podczas strajku (jeśli
np. strajkuje danego dnia 2 nauczycieli, a 30 pracuje).
•
Chociaż wiele samorządów chce płacić za strajk –
sytuacja nie jest pewna. Po takiej deklaracji Prezydenta
Wrocławia od razu rozpętała się burza.
•
Nigdy wcześniej środowisko oświatowe nie było tak
zjednoczone (to oczywiście wiekopomna zasługa Minister
Zalewskiej). Czy uda się zachować tę jedność? Czy to zwykłe
marzenie ściętej głowy?
Ludwik L.

WIOSENNY RAJD

Dzielna i piękna podgrupa rajdu zdobyła nawet.. no właśnie, każdy miłośnik gór
wywnioskuje ze zdjęcia nazwę tego szczytu.

Decyzje naszej Komisji Międzyzakładowej w gorącym okresie strajkowym
będą natychmiast umieszczane na naszej stronie (adres w stopce niżej).
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