Tydzień

nr 29 z 17 października 2014

z Tygodnikiem Solidarność

Nadgorliwy prokurator ściga
związkowców
Prokurator Jarosław Szyszkowski z Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ stara się usilnie, by z czterech szefów związków zawodowych w miejskim MPEC-u zrobić przestępców. Ruszył ostro ze śledztwem z inspiracji
zarządu przedsiębiorstwa i trwa przy swoim, mimo że sąd I instancji zbił
całą jego argumentację. Od dwóch lat sprawie biernie przygląda się prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, któremu podlega MPEC.
W numerze relacja z ostatniej rozprawy, która odbyła się 16 października
i rozmowa z prokuratorem Jarosławem Krzysztoniem, szefem Prokuratury
Rejonowej Olsztyn-Północ, która nadzoruje prowadzone postępowanie.

Komentarz tygodnia

To nasz wspólny
obowiązek
Gdy jako uczeń szkoły podstawowej za bardzo się w szkole rozkręciłem, ba – nawet tylko
zapyskowałem nauczycielowi, musiałem się liMarek Lewandowski
czyć, że dostanę od niego w pysk. Bardziej cywilizowani wypłacali liniałem po łapach, a jak przewina była duża,
szło się do dyrektora, a ten miał większe narzędzie i lał w tyłek.
Jak wróciłem do domu najczęściej musiałem milczeć, bo skutek przeważnie był taki, że ojciec dawał poprawkę. Rodzice nie
wchodzili w niuanse, czy nauczyciel miał rację, czy nie. Jak dostałem, to znaczy, że byłem niegrzeczny. A jak byłem niegrzeczny, to się należało.
Dzisiaj czytam kolejne roczne raporty alarmujące o wzroście
przemocy w szkole. Pojawiają się kolejne pomysły, jak temu zaradzić. Pani premier zapowiada kamery, szkoły coraz częściej zatrudniają dodatkową ochronę itd. Bezskutecznie. Przemoc jak rosła, tak rośnie.
Czy chciałbym powrotu kar cielesnych do szkół? Czy chciałbym,
aby jakiś nauczyciel bił moją 7-letnią córkę? Oczywiście, że nie.
Ale też nie mogę znieść jak na wywiadówkach rodzice często atakują nauczycieli o byle bzdurę, stając murem za swoimi dziećmi.
W domu, przy dzieciach głośno krytykuje się szkołę, nauczycieli,
wystawiane przez nich oceny, w tym szczególnie ze sprawowania.
Słowo nauczyciel musi budzić respekt. I to jest wspólne zadanie nas rodziców i nauczycieli, którzy wspólnie z nami mają nie
tylko pomóc w ich edukacji, ale i przygotowaniu do dorosłego życia, które nie jest ani lekkie, ani sprawiedliwe. I tego z okazji Dnia
Nauczyciela wszystkim serdecznie życzę.
n

zaprenumeruj i czytaj

Wyspa
a globalna wioska

Jesteśmy globalną wioską, ale też jesteśmy oddzielnymi wyspami. Uwaga mediów
Jerzy Kłosiński
obecnie w Polsce skupia się bardziej na sprawach krajowych, bo mamy wybory samorządowe i lansującą się na różnych spotkaniach-herbatkach
panią premier. Coś tam do nas dociera, że w świecie rozgrywają się sprawy zasadnicze, wprowadzenie drugiego pakietu
klimatycznego, dogadywanie się wielkich państw ponad naszymi głowami w sprawie Ukrainy, ważnego naszego sąsiada,
ale nie sąsiada Niemiec czy Francji. Jednak dziwię się, że nie
docierają wieści ze świata o kolejnej fazie kryzysu ekonomicznego, który zatrząsł w ostatnim tygodniu światowymi giełdami. Sytuacja w strefie euro jest zła, podobno Niemcy nie są
w rzeczywistości taką lokomotywą jak je dotąd postrzegano,
a zadłużenie państw południa Europy znowu wymaga interwencji banku centralnego strefy euro. Wszystko to jest wynikiem właśnie globalnej wioski, przenoszenia produkcji do
krajów o najniższych standardach i kosztach pracy, narzucania rozwiązań z centrum Europy, czyli w tym wypadku właśnie Niemiec, krajom słabszym od nich ekonomicznie. Jak ta
lawina problemów spadnie na naszą nieco wyizolowaną wyspę, jaką jest Polska, to pryśnie jak bańka mydlana to kruche
poczucie stabilności, które nam wmawia rządząca koalicja PO-PSL. Obawiam się, że nie jesteśmy przygotowani na kolejne
tąpnięcie w gospodarce światowej, bo ono może w tym momencie dotyczyć samego centrum Unii Europejskiej, czyli Niemiec, od których nasza gospodarka jest zbyt uzależniona. n

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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Protest Solidarności oświatowej
w Gdańsku

Mówimy „nie” działaniom niszczącym system kształcenia i wychowania;
likwidacjom placówek oświatowych i zwolnieniom pracowników; obniżaniu
rangi zawodu nauczyciela; paraliżującej biurokracji – baner z takimi hasłami wisi na budynku Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Zawiesili go
przedstawiciele Sekcji Oświaty i Wychowania.

KNF niszczy SKOK-i

„Nadopiekuńczość” państwa
nad Kasami Spółdzielczymi
KNF systematycznie odmawia zatwierdzenia kolejnych szefów SKOK-ów, a do
Kas wchodzą zarządy komisaryczne, żeby później wpuścić do nich banki. Kilka
ostatnich działań Komisji Nadzoru Finansowego wobec Kas Spółdzielczych wskazuje na to, że KNF zrobi wszystko, żeby utopić SKOK-i. Nawet jeżeli oznacza to działania Nadzoru na granicy prawa, a nawet jego przekraczanie. Zastanawiająca jest szczególna „troska” instytucji państwowych nad bankowością spółdzielczą w Polsce.

Rząd buduje drugą Afrykę

Solidarność oczekuje wydłużenia okresu, jakim dysponują związki zawodowe na przedstawienie opinii o budżecie państwa. Dziś wynosi on
maksymalnie 12 dni. Ekspert związku prof. Sławomir Jankiewicz nie zostawia suchej nitki na tegorocznym projekcie.

St ałe felietony zamieszc zają:

Marek Chodakiewicz w swoim
komentarzu zajmuje się
epidemią wirusa eboli:
Wirus rozszerza się po świecie. Zaraził ponad
7000 osób, z czego przynajmniej 3400 zmarło.
To jest naturalnie związane z globalizacją i rewolucją technologiczną, szczególnie w transporcie. Bez nowoczesności, czy jak kto woli, postnowoczesności, ebola wypaliłaby się
w dżunglach Afryki, nigdy nie dotarłaby do miast.
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:
międzyzakładowa
należności
za podróże
komisja
służbowe
koordynacyjna
w obecnym
(MKK),
stanie
prawo
prawnym,
do zasiłku
szczególna
przedemerytalnego
ochrona stosunku pracy
a dochód
w
organizacji
z wynajmu
międzyzakładowej, konsument – brzmi dumnie, ale...
zaprenumeruj i czytaj
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Praca doktorska szefa BCC

W najnowszym felietonie Bernard Margueritte omawia pracę doktorską Marka Goliszewskiego. Jak można dowiedzieć się z mediów, uzyskanie doktoratu przez szefa BCC stało się
tematem bulwersującym. Nie nam oceniać, czy praca Goliszewskiego spełnia standardy
pracy doktorskiej, czy nie, natomiast jest ciekawe, że szef jednej z konfederacji pracodawców chce przekroczyć w obszernej analizie schematy myślenia typowe dla polityki liberalnej ostatnich lat pod rządami Tuska i samych przedstawicieli pracodawców. Pytanie pozostaje otwarte czy BCC które odegrało tak negatywną rolę w polskich przemianach zamierza
teraz mówić innym głosem?

Kwestia honoru

Rozmowa z Wiesławą Kozielewską-Trzaską, bratanicą i córką chrzestną Jana Karskiego, bohatera Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela Jana
Karskiego, która walczy o pamięć, honor i godność swego wielkiego stryja.

Bond ze WSI

Kawał dobrego kina. I kawał porządnej manipulacji. Tak brzmiałaby najkrótsza recenzja „Służb Specjalnych” Patryka Vegi. Przekłamanie występuje już jednak na poziomie filmowych zapowiedzi. „Akcja filmu «Służby
specjalne» rozpoczyna się, gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych. Politycy orientują się, że pozbawiono Polskę
oczu i uszu” – piszą producenci.

Jaja po polsku,
prokuratura i wolność słowa
– Plakat artystyczny wyróżnia się tym, że posługuje się symbolem, znakiem, metaforą, skrótem myślowym. Lubię się posługiwać prowokacją, która jest precyzyjną,
inteligentną bezczelnością komunikacyjną. A prokuraturze brak elementarnej kompetencji, żeby potrafiła rozróżnić gloryfikację faszyzmu od protestowania przeciwko
faszyzmowi. Dlatego prokurator-kretyn oskarża artystę za propagowanie faszyzmu,
którego to faszyzmu dopatrzył się w plakacie antyfaszystowskim – mówi na łamach
TS grafik Wojciech Korkuć, podejrzany przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Prądnik Biały z art. 256 kodeksu karnego o rozpowszechnianie faszyzmu poprzez stworzenie antyputinowskiego plakatu, gdzie dwie litery w słowie Russia były stylizowane na symbol SS.

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia,
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
zaprenumeruj i czytaj
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Nowe
Prezydium KK
Komisja Krajowa po ukonstytuowaniu się zebrała się na
pierwszym posiedzeniu, wybierając na wniosek przewodniczącego nowe Prezydium.
W skład Prezydium weszli:
Piotr Duda – przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Bogdan Biś – pierwszy
zastępca przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Tadeusz Majchrowicz
– zastępca przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Bogdan Kubiak – zastępca przewodniczącego Komisji

Krajowej NSZZ Solidarność, Jerzy Jaworski – zastępca przewodniczącego i skarbnik Komi-

sji Krajowej NSZZ Solidarność,
Ewa Zydorek – sekretarz Komisji Krajowej NSZZ Solidar-

30 rocznica męczeńskiej śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

– składanie wiązanek kwiatów
w kaplicy pod relikwiami ks. Jerzego.
Po mszy świętej poczęstunek dla
związkowych delegacji na miejscu
przy sanktuarium. Z uwagi na remont zapory główne uroczystości
będą przy sanktuarium na ul Płockiej 167 A. Parkingi dla autokarów
przy Regionalnym Zakładzie Gospodarki Wodnej ul. Płocka. Parkingi dla samochodów osobowych
wzdłuż ul. Płockiej od sanktuarium
do ul. Duninowskiej.
Uroczystości w Górsku odbędą
się 17 października
– godz. 10.30 – Modlitwa przy
krzyżu – w miejscu uprowadzenia
– Uroczysta procesja do kościoła
parafialnego
godz. 11.30 – Msza św. za Ojczyznę i kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki
– Koncert
– Poświęcenie nowego Centrum
Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego
Popiełuszki w Górsku
– Zwiedzanie Centrum Edukacji oraz Muzeum multimedialnego o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
Uroczystości w Koszalinie odbędą się 19 października

Serdecznie zapraszamy na uroczystości liturgiczne ku czci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w 30. rocznicę Jego męczeństwa.
Uroczystości w Warszawie od- niem Pocztów Sztandarowych, na
będą się 19 października w Sank- uroczystość wprowadzenia oraz
tuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki poświęcenia figury Błogosławioprzy parafii św. Stanisława Kostki nego ks. Jerzego Popiełuszki do
na Żoliborzu, przy ul. Hozjusza 2. Bazyliki Mniejszej w Dobrym Mie– godz. 16.30 składanie kwiatów ście. Uroczystość odbędzie się dnia
przez NSZZ Solidarność na grobie 19.10.2014 r. Msza Święta począbł. ks. Jerzego Popiełuszki
tek godz. 11.30 . Prosimy o wcze– godz. 17.00 msza święta kon- śniejsze przybycie pocztów sztancelebrowana pod przewodnictwem darowych oraz w miarę możliwości
Jego Ekscelencji Ks. Bp Rafała Mar- o potwierdzenie przybycia. Kontakt
kowskiego.
Jarosław Borowik członek PrezyPo Mszy świętej koncert pt. „Wie- dium ZR Warm.-Maz. NSZZ Solirzę w świętych obcowanie”, w któ- darność tel.: 694 745 923.
rym zagrają aktorzy scen warszawUroczystości we Włocławku odskich oraz chór Vocem Tuam.
będą się 18 października
Po koncercie złożenie wieńców
– godz. 14.00 mały parking na zaprzy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. porze. Przejście procesji z udziałem
Uroczystości w Dobrym Mieście pocztów sztandarowych do sankodbędą się 19 października
tuarium przy ul. Płockiej.
Proboszcz Parafii Najświętsze– godz. 14.50 powitanie gości
go Zbawiciela i wszystkich Świę- i pocztów sztandarowych
tych w Dobrym Mieście serdecz– godz. 15.00 msza święta ponie zaprasza wszystkich członków lowa z udziałem księży biskupów,
oraz sympatyków NSZZ ,Solidar- transmitowana przez TV Trwam
ność ze szczególnym uwzględnie- i TV Bydgoszcz.
zaprenumeruj i czytaj
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ność, Henryk Nakonieczny –
członek prezydium.
pm

– godz. 14:30 okolicznościowy
program artystyczny
– godz. 16:00 uroczysta msza
święta koncelebrowana prze JE Biskupa Krzysztofa Zadarko
– godz. 17:00 złożenie kwiatów,
zapalenie zniczy pod pomnikiem
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Uroczystości w Radomiu odbędą
się 19 października przy ul. Chałubińskiego/Planty
– godz. 11.20 zbiórka pocztów
sztandarowych
– godz. 11.30 modlitwa różańcowa
– godz. 11.50 wprowadzenie relikwii ks. Jerzego w asyście pocztów sztandarowych
– godz 12.00 uroczysta msza św.
w intencji Ojczyzny
– godz 13.00 montaż słowno-muzyczny poświęcony ks. Jerzemu –
„Droga do męczeństwa”.
Serdecznie zapraszamy!
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18 października – ogólnopolska manifestacja Poczty Polskiej
18 października 2014 r. o godz. 13.00 przed Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w Warszawie przy ul. Królewskiej odbędzie się ogólnopolska manifestacja spowodowana sytuacją w państwowej firmie
Poczta Polska. Musimy okazać solidarność z naszymi kolegami i koleżankami z Poczty Polskiej. Sytuacja wymaga radykalnego działania.
W połowie lipca br. zarząd fir- dacji znacznej części placówek
my wypowiedział obowiązują- pocztowych wprowadził jednocy od 2011 r. Zakładowy Układ stronnie, bez akceptacji związZbiorowy Pracy. Od 2015 r. pra- ków, kolejne trzy tury programu
codawca chce wprowadzić nowy dobrowolnych odejść. Rocznie
regulamin wynagradzania, z któ- z pocztą rozstawało się ok. 4000
rego miałaby zostać wyłączona pracowników w wyniku czego ze
kadra menedżerska.
102 tys. etatów w 2010 r. dziś poOd momentu podpisania obec- zostało ok. 78 tys. Oszczędności
nie obowiązującego ZUZP firma z tego tytułu wyniosły ok. 150
zaoszczędziła na pracownikach mln zł rocznie.
(w wyniku ustępstw związków
W tym samym czasie zatrudzawodowych) ok. 250 mln zł rocz- nienie w administracji warszawnie. Mimo to zarząd po trzech tu- skiej centrali wzrosło ponad 70%.
rach zwolnień grupowych i likwi- Wynagrodzenia prezesów (6) mi-

Podstawa to przemysł

Działanie na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce to jedno z kluczowych zadań dla NSZZ Solidarność w najbliższych latach. To przekonanie znalazło swoje odzwierciedlenie w dwóch ważnych dokumentach przejętych przez Krajowy Zjazd Delegatów związku
w Bielsku-Białej.
Fundamentem rozwoju pol- przemysł. Dobrze funkcjonuskiej gospodarki powinien być jący, rozwijający się, odgrywa

nister administracji i cyfryzacji
ustalił na 60–90 tys. zł miesięcznie, a ewentualne odprawy na 2
mln złotych dla każdego. Poza
tym w spółkach stworzonych na
organizmie Poczty i za jej pieniądze zatrudnienie znalazło 17 kolejnych prezesów oraz 47 członków rad nadzorczych. Ponadto 30

dyrektorów central oraz ok. 500
menadżerów różnych szczebli.
Dla porównania podstawa wynagrodzenia listonosza wynosi 1800 zł
brutto pod warunkiem, że jest zatrudniony na pełnym etacie. Zdaniem zarządu jest to wynagrodzenie
wygórowane i należy je urynkowić.

kluczową rolę w zapewnieniu
dobrobytu pracownikom i ich
rodzinom, a zarazem pozostaje decydującym czynnikiem
w tworzeniu miejsc pracy, jest
elementem stabilizującym finanse i gospodarkę państwa.
Stanowi on o niezależności i suwerenności gospodarczej Polski – głosi program NSZZ Solidarność przyjęty podczas KZD
w Bielsku-Białej.
– O tym, jak ważny jest przemysł, że to klucz do gospodarczego rozwoju i dobrobytu, powtarzamy od lat. I na szczęście
coraz mniej ludzi wierzy w szkodliwy mit, głoszący, że tzw. no-

woczesna gospodarka powinna
być oparta na usługach. Polacy na własnej skórze, boleśnie
przekonali się, co oznacza rezygnacja z przemysłu. To prosta droga do biedy, bezrobocia,
stagnacji. Żeby wreszcie zacząć
się rozwijać, Polska potrzebuje
reindustrializacji. Cieszę się, że
to przekonanie znalazło wyraz
w uchwale programowej związku – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej
Solidarności i członek zespołu
ds. polityki przemysłowej Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Apel w sprawie węgla dla emerytów
Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej zaapelowały do
zarządu spółki o odstąpienie od decyzji dotyczącej pozbawienia prawa
do bezpłatnego węgla emerytów i rencistów górniczych. W zamian
związkowcy postulują, aby w 2015 roku deputat był realizowany wyłącznie w naturze.
W piśmie do zarządu Kompanii czych central związkowych wskaWęglowej przedstawiciele górni- zali, iż toczą się rozmowy dotyczące

zaprenumeruj i czytaj

przejęcia tego rodzaju zobowiązań spółek węglowych przez Skarb
Państwa. – Taka propozycja została złożona przez związki zawodowe, a strona rządowa nie odrzuciła
tego pomysłu. Jednak w sytuacji,
gdy zarząd Kompanii Węglowej po-

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

pm

Czytaj więcej:
www.solidarnosckatowice.pl

zbawi emerytów bezpłatnego węgla, rząd może uznać, że problem
został rozwiązany i nie ma o czym
dalej dyskutować – mówi Jarosław
Grzesik, przewodniczący górniczej
Solidarności i szef związku w Kompanii Węglowej.
Czytaj więcej:
www.solidarnosckatowice.pl
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„Zarząd Regionu powinien
być profesjonalny”
Rozmowa z Markiem Boguszem, przewodniczącym
ZR Podbeskidzie
– Zawsze uważam, że trzeba spojrzeć na siebie krytycznie. Nie wszystko udało się tak
jak chcieliśmy, nie wszystko zadziałało perfect. Są też sprawy,
na które nie mieliśmy wpływu,
jak np. to, że organy przestały
grać podczas uroczystej mszy
św. Ale słucham wielu ludzi, naszych działaczy i wszyscy wydają się być bardzo zadowoleni. Nie
udałoby się to wszystko bez pomocy naszych członków, wolontariuszy, którzy i przed zjazdem,
i w trakcie, i po byli z nami na
– Panie przewodniczący, jak sali, przygotowywali wszystko,
Pan ocenia zorganizowany przez dbali o delegatów i gości, rozWasz region Krajowy Zjazd De- nosili materiały, sprzątali salę.
legatów? Sam Pan wielokrotnie To była ciężka praca i bardzo im
mówił, że organizuje Pan zjazd, wszystkim dziękuję, bardzo. Bez
na którym osobiście nigdy Pan nich garstka związkowców z ZR
nie był...
nic by nie zrobiła.

Spór o godziny wykorzystywane
na działalność związkową
Pracodawcy zarzucają związkowcom, że ci nadużywają doraźnych
zwolnień od pracy. Ministerstwo jest gotowe zmienić przepisy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Chodzi o art. 31 ust. 3 ustawy kowcy chcieli skorzystać z tego
o związkach zawodowych, który prawa na udział w mszy świętej,
przewiduje zwolnienie działacza nie dostali jednak zgody.
zakładowej organizacji związkoPracodawcy twierdzą, że związwej od pracy na czas niezbędny kowcy nie mają hamulców i pod
do wykonania doraźnej czynno- byle pretekstem domagają się
ści wynikającej z funkcji związ- zwolnień.
kowej, jeśli ta nie może być wy– Przepisy sprzyjają nadużykonana w czasie wolnym. Czas ciom. Nie określają precyzyjnie,
takiego zwolnienia jest płatny. jakie działanie należy uznać za
Najczęściej szybkie zwolnienia czynność doraźną. Częstym przysą wykorzystywane na udział kładem, który budzi wątpliwości,
w szkoleniach, zebraniach, nego- jest udział pracownika w szkocjacjach i mniej formalnych spo- leniu związkowym organizowatkaniach. W jednej z firm związ- nym przez struktury regionalne

zaprenumeruj i czytaj

– Co okazało się najtrudniejsze?
– Najtrudniejsza okazała się
logistyka. Rozmieszczenie delegatów i gości w hotelach. Do
ostatniej chwili ciągle coś zmienialiśmy, przesuwaliśmy, tak więc
to zdecydowanie było najtrudniejsze.
– Podczas KZD pożegnał Pan
swojego poprzednika, Marcina
Tyrnę, który przez wiele kadencji
szefował regionowi. Jakie zmiany chce Pan wprowadzić, co w tej
chwili wydaje się najważniejsze?
– Chciałbym i do tego będę dążył, żeby region był bardziej profesjonalny. To my musimy mieć
wiedzę, nie nasi członkowie. Poza
tym rozwijamy się, chcemy opierać się na mejlach, SMS-ach, które pozwalają na szybkie komunikowanie się. Mamy mnóstwo
materiałów, które mogą być potrzebne, ale niestety nie w formie
elektronicznej. To trzeba zmienić.
Poprzedni przewodniczący miał
wielkie zasługi, zwłaszcza podorganizacji albo w posiedzeniu
komisji zakładowej – tłumaczy
w rozmowie z gazetą Katarzyna
Dulewicz, radca prawny w Cameron McKenna.
W odpowiedzi na interpelację
posłanki PO, Jacek Męcina wiceminister pracy zadeklarował, że
ministerstwo przygotuje propozycje koniecznych zmian dotyczących prawa do koalicji, a także
obowiązków i uprawnień organizacji związkowych oraz ich członków. Resort oczekuje jednak, by
inicjatywa pochodziła od partnerów społecznych, którzy powinni
to najpierw przedyskutować między sobą, podaje gazeta.
– Nie można na podstawie pojedynczych zdarzeń oceniać relacji między związkiem zawodowym a pracodawcą – mówi Marek

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com

czas zmian ustrojowych, potem
w Senacie. Ja chcę służyć naszym
członkom na miejscu. Ale rozumiem, że potrzebujemy przedstawicieli w samorządzie, w sejmie,
dlatego wystawimy swoich ludzi
w wyborach. Będą to nasi członkowie, innych nie chcemy. Muszą
mieć poparcie swoich organizacji
związkowych. Chcemy prawdziwych związkowców, z którymi potem będziemy mogli rozmawiać.
– Jaka jest sytuacja w regionie? Jakie bezrobocie?
– Nie jest aż tak źle. W Bielsku-Białej jest to około 6%. Niestety,
pewnie zacznie rosnąć, bo kończą
się prace sezonowe. W naszym
regionie padały wielkie zakłady włókiennicze, ale ludzie tutaj
potrafią się szybko przekwalifikować. Mówi się, że BB. jest miastem 100 przemysłów. W naszym
okręgu rozwija się bardzo szybko
samochodowy. Ale również maszynowy, metalurgiczny oraz spożywczy. Rozwijamy się szybko.n
fot. sxc.hu

Lewndowski, rzecznik prasowy
KK NSZZ Solidarność. – Prawo to
od wielu lat funkcjonuje dobrze
i nie ma potrzeby go zmieniać,
wystarczy je właściwie egzekwować. Mówiąc wprost, pracodawca ma możliwości nieudzielenia
oddelegowania w sytuacji, gdy
ono się pracownikowi nie należy.
hd
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Smutne wieści dla oświaty
z projektu budżetu na 2015 r.
Lektura czterech ważnych dokumentów (założeń projektu budżetu państwa na rok 2015, projektu budżetu państwa na rok
2015, projektu ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją ustawy budżetowej”,
projektu Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2015) jest bardzo smutnym obrazem miejsca oświaty
w polityce państwa.
Główne negatywy są następujące:
– trzeci kolejny rok bez podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
cofający nauczycieli w relacji do
przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej do poziomu
poniżej 2007 roku,
– minimalny wzrost wydatków
na oświatę (853 585 tys. zł – 2,2%)
tylko częściowo pokrywający wydatki jednostek samorządu terytorialnego na wzrastające zadania
(ok. 5,5%), które wynikają przede
wszystkim z obniżenia wieku obowiązku szkolnego,
– przy wzroście zakresu zadań
zapisanych w rezerwie celowej
„Środki na wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży,
zapewnienie uczniom objętym
obowiązkiem szkolnym dostępu do
bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz 6 tys. zł na
realizację Programu «Bezpieczna i przyjazna szkoła»” zmniejszono środki w porównaniu do
2014 roku o 14 mln zł (z 800 mln
na 786 mln),
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– zlikwidowano rezerwę celową
„Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu
«Radosna szkoła»”,
– zmniejszono środki na dofinansowanie kolonii i obozów dla
młodzieży szkolnej z 28 007 000
zł do 27 809 000 zł,
– zamrożono czwarty rok z rzędu poziom odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych pracowników niepedagogicznych szkół
i placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów tej grupy zawodowej,
– zamrożono trzeci rok z rzędu poziom odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
– trzeci rok z rzędu dopuszczono
ograniczenie wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego w budżetach organów prowadzących,
– trzeci rok z rzędu dopuszczono
ograniczenie wydatków na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli
w budżetach wojewodów,

– trzeci rok z rzędu dopuszczono ograniczenie wydatków na realizację ogólnokrajowych zadań
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
Szczególnie krytycznie należy
ocenić dwa pierwsze punkty.
Brak trzeci rok z rzędu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli
spowoduje dalszy spadek realnych
wynagrodzeń nauczycieli oraz znaczące pogorszenie relacji tych wynagrodzeń do wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
Z porównania wynika, że
w 2015 roku relacja tych wynagrodzeń będzie gorsza niż
w 2007 roku. Utrzymanie zerowej podwyżki dla nauczycieli oznacza pogorszenie sytuacji materialnej w stosunku do innych sfer
gospodarki narodowej.
Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Postulowana przez Związek podwyżka w wysokości 9% pozwoliłaby osiągnąć poziom relacji
z 2013 r. Należy przypomnieć, że
docelowym wskaźnikiem miał być
wskaźnik z roku 2011. Osiągnięcie tego wskaźnika wymagałoby
podwyżki 12%.
Przedstawione porównanie obrazuje wykres:

Na problem braku podwyżek wynagrodzeń nakłada się niedoszacowanie części oświatowej subwencji
ogólnej. Pokrycie na minimalnym
poziomie kosztów wzrostu zadań
oświatowych, szczególnie w przypadku gmin, wymaga wzrostu subwencji o minimum 2 mld złotych.
Niedoszacowanie części oświatowej subwencji ogólnej jest naruszeniem zapisów art. 28 ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ponadto dojdzie do pogłębienia się kłopotów finansowych
samorządów, mimo wprowadzanych
programów oszczędnościowych i konieczność zaangażowania większych
środków własnych. W dalszej perspektywie oznacza to podejmowanie drastycznych środków oszczędnościowych w obszarze edukacji.
Biorąc pod uwagę, że wszystkie wymienione negatywne czynniki powtarzają się od 3 lat, a problem niedoszacowania części oświatowej subwencji
ogólnej od 2008 roku, całe środowiska
oświatowe i samorządowe powinny
głośno domagać się przestrzegania prawa i poważnego traktowania. W przeciwnym wypadku dojdzie do dalszego
pogorszenia warunków funkcjonowania oświaty, a tym samym jakości
procesów kształcenia i wychowania.
Lech Sprawka
ekspert zewnętrzny

Dynamika wskaźnika relacji średnich ważonych wynagrodzeń nauczycieli do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Źródło: Ekspertyza cząstkowa do założeń projektu budżetu państwa na rok 2015 dla obszaru tematycznego OŚWIATA w ramach projektu pt. „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego NSZZ Solidarność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Poddziałanie 5.5.2 współfinansowanego ze środków EFS.
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