BIULETYN

GŁOGOWSKI nr 5 (206)
28

LUTEGO

2020

NSZZ
OŚWIATY W GŁOGOWIE

PODWYŻKA DLA ADMINISTRACJI
Na początku stycznia zaczęły do naszego biura docierać pisma
pracowników administracji z placówek powiatowych domagających się
podwyżki:
„Zwracamy się z prośbą o zwiększenie płacy zasadniczej pracownikom
administracji o co najmniej 24%, co odzwierciedla wzrost minimalnego
wynagrodzenia w latach 2018-2020. Ostatnia podwyżka, jaką otrzymaliśmy
od Starostwa Powiatowego w Głogowie była w styczniu 2028 r”
Potem było uzasadnienie, którego początek cytujemy:
„Rosnące z biegiem lat minimalne wynagrodzenie oraz wyłączenie dodatku
za staż pracy z płacy zasadniczej doprowadziły do spłaszczenia płac
pomiędzy administracją i obsługą. Występują przypadku, w których
wynagrodzenie pracownika obsługi jest wyższe od wynagrodzenia
pracownika administracji.”
Pisma były adresowane do dyrektorów placówek i do wiadomości ZNP oraz
NSZZ „Solidarność”.
Komisja Międzyzakładowa już 8 stycznia poparła te postulaty nie
zapominając również o pracownikach obsługi (czytaj obok). ZNP poszedł w
tej sprawie samodzielnie do Starosty, a „S” nie była zaproszona. Do dziś nie
ma efektów tego spotkania. Na analogiczne spotkanie do Prezydenta poszły
już oba związki (dzięki mojej rozmowie z Prezes Anną ChrzanowskąKuzyk). Na spotkaniu 17 stycznia Prezydent Rafał Rokaszewicz wyraził
żal, że nie ma środków na oświatę z powodu polityki Rządu, ale.. obiecał
przeanalizować postulaty i możliwości ich załatwienia. Oba związki dostały
zaproszenie na rozmowy 4 lutego. Na tym spotkaniu Prezydent
zaproponował podwyżki, które zostały po pewnych poprawkach
zaakceptowane przez „S” i ZNP. Ustalenie z protokołu są obok.
To wspólny sukces pracowników administracji (warto nie bać się stawiać
słuszne postulaty), obu związków (tylko wspólna walka może doprowadzić
do podwyżek płac) i Prezydenta Głogowa (mimo spadku środków z powodu
polityki Rządu znalazł je na podwyżki).
Ludwik Lehman

Głogów 8 stycznia 2020 r.
Stanowisko
Międzyzakładowa Komisja Pracowników
Oświaty
i
Wychowania NSZZ „Solidarność” w Głogowie domaga się
istotnej podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i
obsługi w bieżącym roku. W pełni popieramy postulat
przedstawiony w pismach kierowanych do dyrektorów przez
pracowników administracji.
Ustalenia dotyczące wynagrodzenia administracji:
1.Szefowie kuchni–w styczniu została przeprowadzona
stosowna regulacja, zgodna z ustaleniami z dnia 17.01.2020 r.
polegająca na podniesieniu stawki płacy zasadniczej do kwoty
minimalnej 2600 zł. z wyłączeniem dodatku funkcyjnego.
2.Intendenci–podwyższenie wszystkim intendentom, którzy na
dzień dzisiejszy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze w kwocie
2600 zł. płacy zasadniczej o 300 zł. brutto za wyjątkiem jednej
osoby, której płaca zasadnicza na dzień dzisiejszy przekracza
2800 zł. – ta osoba otrzyma podwyżkę w kwocie 100 zł. brutto.
Wyrównanie nastąpi od miesiąca stycznia 2020 r.
3.Kierownicy gospodarczy–w pięciu przypadkach, w których
płaca zasadnicza nie osiąga minimalnej kwoty 2600 zł. Płaca
zasadnicza zostanie podniesiona do tej kwoty.
4.Sekretarze szkoły–podwyżka jest uzależniona od obciążenia i
dodatkowych obowiązków. Osoby prowadzące kadry otrzymają
300 zł. brutto, pozostałe 200 zł. brutto do pensji zasadniczej.
Wyrównanie nastąpi od miesiąca stycznia 2020 r.
5.Regulacja finansowa w zaplanowanych 3% obejmować
będzie: szefów kuchni, kierowników gospodarczych,
pracowników księgowości, pielęgniarki, dietetycy i naliczona
zostanie od 1.04.2020 r.

WAŻNE SPOTKANIE W GÓRACH
W dniach 10-12 stycznia br. w Boguszowie-Gorce odbyło się
posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk z udziałem przedstawicieli
oświatowych sekcji i organizacji zakładowych z różnych stron
Polski. Dokonano wstępnej analizy akcji protestacyjnych i bieżącej
sytuacji w Solidarności oświatowej.
Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez z-cę
przewodniczącego ZR Piotra Majchrzaka, które ma dać podstawę
do opracowania strategii działań zgodnej z oczekiwaniami
członków Związku, w szczególności płac, nakładów na oświatę i
ustabilizowania prawa oświatowego.
Podsumowano też działania KSOiW NSZZ “Solidarność” w
kontekście zapisów statutowych. Omówiono stan prac nad
zaplanowanymi konferencjami, debatami i szkoleniami, m.in. w/s
bibliotekarzy,
standardów
pracy
czy
odpowiedzialności
dyscyplinarnej nauczycieli.
Kolejne spotkanie podsumowujące stan prac odbędzie się w
Lublinie.
Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane merytoryczną
pracą na rzecz oświatowej “Solidarności”.

Tyle oficjalny komunikat ze spotkania, na którym obok naszej
dolnośląskiej sekcji byli działacze oświatowej „Solidarności” z Gdańska,
Olsztyna, Poznania, Lublina i Łodzi.
Chodziło przede wszystkim o naradzenie się, co robić w sytuacji, gdy nie
udało się odwołać skompromitowanego Przewodniczącego Sekcji
Krajowej, a sama sekcja osuwa się na dno (przestał się już nawet
ukazywać dwutygodnik sekcji „Przeglad Oświatowy”).
Niektórzy twierdzili, że trzeba się w takim razie skupić na pracy pozytywnej
„na dole” i wymieniać dobre pomysły na kolejnych spotkaniach, skoro na
sekcję krajową nie można już liczyć.
Były też głosy, że z obecną ekipą rządzącą sekcja krajowa całkiem
zaniknie (były wymieniane liczne przykłady świadczące o
kompromitującym poziomie działań sekcji krajowej), należy więc ponowić
wniosek o odwołanie Ryszarda Proksy.
Dla mnie to był jak oddech świeżego powietrza, nie tylko z powodu gór.
Po drętwej bezsensownej nowomowie Proksy we Wrocławiu (patrz
poprzedni biuletyn lub nasza strona) okazało się, że jest w oświatowej
„Solidarności” wiele sensownych działaczy, z którymi można normalnie
rozmawiać na wszystkie tematy bez zadęcia czy obrażania się na fakty.
W tym jest nadzieja. Tylko w tym.
LL

RZĄD NIE DOTRZYMAŁ SŁOWA
Pod takim właśnie tytułem ukazał w się „Tygodniku Solidarność” z 28
lutego wywiad z Ryszardem Proksą. Przewodniczący Sekcji Krajowej
twierdzi:
Najpilniejsze dla nas jest dotrzymanie umowy podpisanej 7 kwietnia ub. r.
To my mamy ją dotrzymać? R. Proksa konsekwentnie tworzy własną
odmianę języka polskiego (tekst niebieski to przypisy LL)
Można powiedzieć, że finansowy element umowy został zrealizowany. (..)
Nas jednak boli niefinansowy postulat dotyczący zmiany systemu
wynagradzania.
Naprawdę boli nas postulat? A jeśli to postulat „niefinansowy”, to może
lepiej go nie stawiać? Jednak trzeba przełożyć z prokszczyzny na
polszczyznę. Chodzi o ignorowanie przez Rząd punktu porozumienia
dotyczącego zmiany systemu wynagradzania nauczycieli tak, by był
powiązany ze średnią płacą w kraju.

Minister twierdzi, że ma dobrą wolę, ale jeśli w krótkim czasie nie
zostaną podjęte jakieś kroki, by zrealizować punkt 6 naszego
porozumienia, to będziemy zmuszeni się zradykalizować. Rada
zdecyduje, czy będzie to akcja protestacyjna, czy akcja informacyjna,
czy może pikieta.
Skoro działacze będą zmuszeni się zradykalizować, to może będzie
pikieta na kolanach?
W szkole dochodzi teraz do sytuacji, że woźna z 20-letnim stażem
dostaje wyższe wynagrodzenie niż początkujący nauczyciel. Często
także sekretarz szkoły zarabia więcej od dyrektora. Doszło do
całkowitego zniszczenia systemu wynagradzania w oświacie. Nie
wiem, na co jeszcze w tej sytuacji liczy rząd. Przeraża nas brak jego
reakcji.

CZTERDZIESTOLECIE
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w wyniku porozumień
sierpniowych w 1980 roku. Czterdzieści lat minęło.. Dostaliśmy z Regionu poniższą wstępną
informację o planowanych obchodach i możliwości uczestnictwa w nich:
Obchody 40-lecia NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa organizuje 29 sierpnia br.
(sobota) w Warszawie. Początek o godz. 12:00 na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Po kilku przemowach nastąpi przemarsz na Błonie Stadionu
Narodowego. Tam najpierw odbędzie się Piknik Rodzinny pod hasłem „40 urodziny
Solidarności”, a później jubileuszowy koncert.
Organizujemy wyjazd wynajętym przez Region specjalnym pociągiem, który ruszy z
Głogowa, przez Lubin, Legnicę – bez przystanków - aż do Warszawy.
Zapraszamy członków Związku z rodzinami.
Koszty transportu, wyżywienia i ubezpieczenia wszystkich uczestników pokryje
Związek – w części Region, w części Komisja Krajowa.
Zapisy zorganizujemy w naszej organizacji kwietniu lub w maju.

WYNAGRODZENIA
W 2019 ROKU
Wszystkie samorządy z naszego obszaru działania przesłały
– zgodnie z prawem – sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach. Dla
przykładu podajemy wynagrodzenia dla nauczycieli
kontraktowych i dyplomowanych w trzech największych
samorządach z naszego obszaru działania:
Średnie
wynagrodzenie
miesięczne
n-li
kontraktowych
w zł

Średnie
wynagrodzenie
miesięczne
n-li
dyplomowanych
w zł

Powiat
Głogowski

4172

6458

Miasto Głogów

3973

6406

Przemków

3933

5952

Organ
prowadzący

40 lat i co dalej?
Bardzo dobrze, że Związek przygotowuje
obchody 40-lecia swojego istnienia. Jeszcze
lepiej, że będą mogli w nich uczestniczyć
zwykli członkowie Związku. Żałuję tylko, że to
nie w Gdańsku będącym wszak statutową
siedzibą NSZZ „Solidarność”.
Jednak same świętowanie to trochę mało..
Przydałaby się wielka debata np. pod hasłem:
„40 lat i co dalej?” Warto się zastanowić i
wymienić poglądy na parę kluczowych spraw
dla dalszego funkcjonowania Związku. Bo
Jego stan jest nienajlepszy. Niestety.

W PRZEMKOWIE
BEZ ZMIAN
Jeszcze w grudniu wystosowaliśmy pisemny wniosek do Burmistrza
Przemkowa Jerzego Szczupaka o zwiększenie kwoty przeznaczonej na
dodatek motywacyjny dla nauczycieli placówek oświatowych w Przemkowie.
Średni dodatek motywacyjny wynosi tam od lat tylko 2%. Niestety, burmistrz
odpowiedział negatywnie. W lutym wystosowaliśmy pismo z wnioskiem o
podwyżkę dla pracowników administracji. Odpowiedź była również
negatywna.

Są to wynagrodzenia brutto ze wszystkimi składnikami.
1 września była podwyżka, zatem jesienią wynagrodzenia
były trochę większe od podanych.
Po wakacjach w szkołach miejskich w Głogowie było ok. 788
etatów, o 41 więcej niż przed wakacjami.
W szkołach powiatowych w Głogowie było po wakacjach 512
etatów, a przed wakacjami 462. Zatem przybyło 50 etatów.
W szkołach w Przemkowie przed wakacjami było 91 etatów,
a po wakacjach 94.

PRZYWITANIE FERII
Około pięćdziesiąt osób przywitało z „S” ferie w OK PARKU.
Jak co roku można było korzystać przez dwie godziny za
darmo z raju dla dzieci i lodowiska.

WALNE SEKCJI
25 marca we Wrocławiu odbędzie się Zebranie Delegatów
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”
Region Dolny Śląsk. Należymy do tej sekcji. Zebranie będzie
szczególnie istotne w obecnej sytuacji oświatowej
„Solidarności” i powinno dać odpowiedź na podstawowe
pytanie: Quo vadis sekcjo, quo vadis?
Numer zrobił LL
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