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PROTEST – WSPÓLNA SPRAWA
Po półtorarocznej pandemicznej przerwie wznawiamy
wydawanie naszego Biuletynu akurat wtedy, gdy
zaczęło się dziać! Propozycje Ministra Przemysława
Czarnka, który zaproponował drastyczne zwiększenie
czasu pracy nazywając to podwyżką, wstrząsnęły
całym środowiskiem. Nasz skromny biuletyn nie jest w
stanie nadążyć za rozwojem wydarzeń. Zachęcamy
do regularnego przeglądu stron internetowych np.
sekcji krajowej czy dolnośląskiej.
Szczególnie ważne wydaje się porozumienie trzech
najważniejszych
oświatowych
związków
zawodowych. Czyżby liderzy „Solidarności” i ZNP
rzetelnie wyciągnęli wnioski z kwietnia 2019 roku?
Czy też to tylko w ich mniemaniu taktyczna zagrywka,
z której chcą się wycofać w dogodnej dla siebie chwili?
Tego jeszcze nikt nie wie. Nie należy wpadać w
przedwczesny entuzjazm, jednak nie należy do razu
zakładać złej woli. Bez wiary w sens działania
działanie nie ma sensu. A my, związkowcy, zostaliśmy
wybrani po to, by działać…
Ludwik Lehman

Warszawa, 04.10.2021 r.
Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z
niezrealizowaniem VI. punktu Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego
wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym
wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, podjęła uchwałę o powołaniu Sztabu
Protestacyjnego, który niezwłocznie podejmie działanie.
Rada negatywnie oceniła propozycje przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
21 września 2021 r. i podjęła w tej sprawie stanowisko:
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca projekt zmian
dotyczący statusu zawodowego nauczyciela przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i
Nauki w dniu 21 09.2021 r.
Z oburzeniem przyjmujemy fakt niezrealizowania porozumienia zawartego
pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Rządem RP w dniu 7 kwietnia 2019 r., a w szczególności
braku powiązania wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w
gospodarce narodowej. Rząd w ten sposób podważa swoją wiarygodność oraz społeczne
zaufanie co do celowości prowadzenia negocjacji…
Cały tekst i bieżące informacje na stronie Sekcji Krajowej

Od 14 października na szkołach w naszym rejonie powiewają flagi „Solidarności” – to znak rozpoczęcia protestu

RADA WE WROCŁAWIU
Sekcje regionalne nie zgadzające się od strajku w 2019 roku z „polityką”
Przewodniczącego Sekcji Krajowej Ryszarda Proksy (mimo prób nie udało go się
odwołać) od tego czasu koordynują swoje działania, by ratować nadszarpniętą
reputację Związku. Ustaliły one rozpoczęcie akcji informacyjno-protestacyjnej 14.10
konferencją prasową w Poznaniu, która faktycznie się odbyła. Kulminacja akcji była
planowana w Dniu Edukacji Narodowej 14.10.
Rada naszej dolnośląskiej sekcji przyjęła już 8 września następujące stanowisko:
Stanowisko Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
7 kwietnia 2019 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podpisał z NSZZ
„Solidarność”
Porozumienie,
którego
najważniejszym
punktem
było powiązanie płac nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce
narodowej. Mimo licznych monitów i pikiety Sekcji Krajowej Oświaty 1 lipca
2021, rząd do dnia dzisiejszego nie zrealizował tego porozumienia.
Mówimy stanowczo „DOŚĆ” lekceważeniu problemów oświaty i zapisów
porozumienia. Dlatego rozpoczynamy akcję informacyjno-protestacyjną pod
hasłem:
„Nauczyciele dziękują za kwiaty, ale chcą konkretów”.
O szczegółach akcji będziemy informować na bieżąco. Apelujemy do
wszystkich nauczycieli o aktywne wsparcie tego protestu. Doceniamy, że ZNP
chce zbierać podpisy pod projektem ustawy w sprawie głównego postulatu
naszego kwietniowego porozumienia. Akcje wszystkich związków powinny się
uzupełniać i wspierać.
Taką postawę deklarujemy, bo współdziałanie istotnie zwiększa szanse na
godziwą podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.
W związku z powstaniem krajowego sztabu protestacyjnego dolnośląska pikieta
mająca się odbyć 14.10 została przełożona na późniejszy termin.
.
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zaprasza grupy zorganizowane.
Wizyta jest bezpłatna i możliwa po uzgodnieniu
terminu z opiekunem: obserwatorium(małpa)wp.pl.
Do zwiedzania m.in:
- wystawa meteorytów (jedyna w polskiej oświacie),
- model Układu Słonecznego,
- zegar słoneczny
- zwierciadła akustyczne.
W razie dobrej pogody obserwacje astronomiczne (w
dzień protuberancje na Słońcu, wieczorem Księżyc i
planety). Więcej na stronie:
www.obserwatorium.lo2.pl
W czwartki o godz. 17 zbiera się

KLUB ASTRONOMICZNY
Dla wszystkich zainteresowanych.
Szczegóły są na stronie.
Zapraszamy!

Nasze XXVII Ognisko odbyło się 17 września.
To była świetna okazja, żeby odreagować ostatni trudny rok i spokojnie ze sobą pogadać..

LEGITYMACJE
ELEKTRONICZNE
Jeszcze
nie
wszyscy
członkowie
naszej
organizacji
międzyzakładowej
mają
elektroniczne
legitymacje
NSZZ
„Solidarność”, które uprawniają do różnych ulg. Zachęcamy!
Legitymacja nic nie kosztuje, trzeba tylko wypełnić specjalny
formularz (do uzyskania od Przewodniczącego Koła lub w biurze).

Zaprasza członków (i osoby towarzyszące)
Na koncert symfoniczny

PODWYŻKI DLA ADMINISTRACJI
W tym roku udało się uzyskać znaczące podwyżki wynagrodzeń dla
pracowników administracji w głogowskich placówkach oświatowych. Jeszcze w
lutym Prezydent Rafael Rokaszewicz zaprosił oba związki na rozmowę w tej
sprawie i zaproponował podwyżkę w wysokości 100 zł. Związki zaproponowały
200 zł, a prezydent się zgodził. O pracownikach obsługi nie było mowy,
ponieważ oni dostają corocznie podwyżkę z powodu dużego wzrostu
wynagrodzenia minimalnego.
Trudniej było w placówkach powiatowych. Mimo ciągłego „nacisku” ze strony
„Solidarności” i ZNP Starosta Jarosław Dudkowiak długo unikał spotkania.
Jednak gdy we wrześniu zaprosił związki na rozmowy, zaproponował podwyżkę
dla administracji w wysokości 400 zł (z drobnymi wyjątkami). Propozycja została
przyjęta. To bardzo wysoka jednorazowa podwyżka szczególnie jak na
możliwości finansowe Powiatu Głogowskiego. Jednak trzeba pamiętać, że w
zeszłym roku podwyżki w ogóle nie było, a starosta oświadczył (z wpisaniem
tego do protokołu), że w przyszłym roku nie przewiduje żadnej podwyżki.

RAJD W GÓRY OPAWSKIE

OPERA WROCŁAWSKA
Sobota 6 listopada godz. 19

W programie m. in.

Requiem Mozarta
Bilety po 60 zł (dobre miejsca na parterze)
Przejazd zapewni Związek
Zapisy (wraz z wpłatą) do 20 października
u Przewodniczących Kół
Numer przygotował LL

Po długiej pandemicznej przerwie znowu mogliśmy wspólnie pojechać w góry.
Tym razem był to rajd w Góry Opawskie w dniach 24-26 września. 14
uczestników zdobyło Biskupią Kopę (nie wszyscy są na zdjęciu wyżej) oraz…
park zdrojowy w Głuchołazach.
Wszyscy członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymali w zeszłym roku bon
turystyczny o wartości 200 zł. Dzięki niemu za dwa noclegi z wyżywieniem w
bardzo dobrych warunkach (hotel z basenem) uczestnicy zapłacili tylko 130 zł.
Rajd znakomicie zorganizowała Krystyna Zawadzka. Dziękujemy i prosimy o
więcej
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