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Dyskusja o reformie oświaty
9 października br., w siedzibie
lubelskiej Solidarności, odbyło
się zebranie przewodniczących
Organizacji Oświatowych Regionu Środkowo-Wschodniego z
dyrektorem Wydziału Oświaty i
Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewą Dumkiewicz-Sprawką
oraz przewodniczącym Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszardem Proksą.
Gospodarzem zebrania była
przewodnicząca Regionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania
Regionu Środkowo-Wschodniego
NSZZ Solidarność Wiesława Stec.
Wiodącym tematem, podjętym
przez zaproszonych gości, było
podsumowanie całorocznej pracy
organizacji oświatowych, w związku
z wdrożoną reformą edukacji.
Przewodnicząca RSOiW, Wiesława Stec podziękowała Pani
Ewie Dumkiewicz-Sprawce oraz
działaczom komórek oświatowych za konstruktywną i rzeczową współpracę w realizacji ważnej, a zarazem trudnej reformy
prawa oświatowego w 2017 r.
- Rozpoczęcie tego roku
szkolnego było szczególne. Podjęto reformę, którą dzięki organom prowadzącym - niektórzy,
przyłożyli się do niej sprawiedliwie i z ludzkim podejściem przeszliśmy bezboleśnie lub
z bardzo małymi bólami. Takim
organem, który chciał współpracować ze związkami zawodowymi na rzecz nauczycieli i każdeGłos związkowca 37/2017

go pracownika oświaty, był Wydział Oświaty UM Lublin, pod
dyrekcją Pani Ewy DumkiewiczSprawki. Jesteśmy wdzięczni za
współpracę i zapraszanie na negocjacje na każdym etapie. Nasze wnioski i uwagi były brane
pod uwagę. W imieniu koleżanek RSOiW pragnę również podziękować wszystkim dyrektorom i zastępcom Wydziału
Oświaty - powiedziała Wiesława
Stec.
Reformę
przeprowadzono
pozytywnie z korzyścią dla pracowników oświaty.
- Dziś wiemy, że żaden nauczyciel nie został bez opieki
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Lublin. Ci, którzy chcieli
skorzystać z zaproponowanego
etatu, to mogli skorzystać. Oczywiście na indywidualne decyzje

poszczególnych pracowników
nie mieliśmy wpływu - podkreśliła Wiesława Stec.
Ewa Dumkiewicz-Sprawka
zaznaczyła, że pomyślna implementacja reformy oświaty była
możliwa dzięki pełnemu zaangażowaniu związków zawodowych i dyrektorów szkół.
- Trzeba mieć na uwadze to, że
rok 2019 otworzy przede wszystkim
miejsca pracy w szkołach ponadgimnazjalnych, więc dwa lata
trzeba poświęcić na takie przygotowanie nauczycieli, by mogli
podjąć pracę w szkołach średnich, bo na pewno nie da się
doprowadzić do takiej sytuacji,
że wszyscy będą pracować
w szkołach podstawowych - mówiła Dumkiewicz-Sprawka.
Szkolnictwo czekają kolejne
zmiany. Dotyczyć one będą finansowania oświaty oraz statustr. 1

su nauczycieli. Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin
zapewniła, że ze swojej strony
uczyni wszystko, aby nowe projekty zostały profesjonalnie wprowadzone w życie, z myślą o dobru
wszystkich, których reforma będzie dotyczyć.
Przewodniczący
Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania,
Ryszard Proksa, powiedział, że
dokona wszelkich starań, aby
kierunek zmian w oświacie był
satysfakcjonujący dla związkowców. Wyraził jednocześnie niezadowolenie z rozbudzonych,
przez rząd polski, nadziei ws.
podwyżek wynagrodzeń - które
nie zostały zrealizowane.
Reforma oświaty jest realizacją jednej z głównych obietnic
wyborczych rządu Beaty Szydło.
Jej sztandarowym założeniem
była likwidacja gimnazjów oraz
wprowadzenie czteroletnich liceów. W toku trwających prac odbyły się liczne konsultacje społeczne i debaty na różnych
szczeblach instytucji rządowych
i pozarządowych.
Każdej zmianie - a w szczególności tak istotnej, jak prawo
oświatowe – zawsze towarzyszą
niepokoje społeczne i związane
z nimi protesty. Tak też było
w przypadku reformy edukacji.
Trzeba zaznaczyć, że jej wprowadzenie było realizacją oczekiwań wielu środowisk społecznych, którym zależy na uzdrowieniu polskich szkół i dobrym
kształceniu młodego pokolenia,
które jest przyszłością naszego
kraju. Wreszcie, jak trafnie ujął
Jan Zamoyski, „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”. Miejmy nadzieję, że
reforma spełni najlepsze oczekiwania i życzenia dotyczące
kształcenia młodzieży.
Tomasz Kupczyk
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Pożegnaliśmy śp. Zygmunta Łupinę

W miniony wtorek tłumy wiernych towarzyszyły w ostatniej drodze śp. Zygmuntowi Łupinie. Uroczystej Mszy św. żałobnej prze-

Serdeczne wyrazy
współczucia
Mieczysławowi Łazarzowi
z powodu śmierci

Syna
składają
koledzy i koleżanki
z
Oddziału Kraśnik
NSZZ „Solidarność”

Europejski filar
praw socjalnych
W trakcie dyskusji w zespole
prawa pracy RDS strona związkowa zdecydowanie wsparła iniGłos związkowca 37/2017

wodniczył pomocniczy biskup lubelski Mieczysław Cisło. Wybitnego historyka, patriotę i posła na
Sejm pożegnała rodzina, delegacje
władz
samorządowych
i wojewódzkich, NSZZ Solidarność z pocztami sztandarowymi,
uczniowie i środowiska, w których
był ofiarnie zaangażowany.
O oprawę muzyczną zadbała
wspólnota
neokatechumenalna
parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka na Poczekajce, do której należał przez wiele
lat działacz Solidarności.
Zygmunt Łupina odszedł do
Ojczyzny Niebieskiej, ale pozostał
w sercach potomnych. Zostawił
po sobie piękny ślad i świadectwo
życia
w
prawdzie,
miłości
i poświeceniu dla bliźnich. Jako

nauczyciel nieustannie szukał
prawdy i znalazł ją na kartach
Ewangelii stając się wiernym
uczniem Chrystusa do ostatniego bicia serca. Trwał do końca
przy Bogu, który dał mu łaskę
wiary.
Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu przy ul. Lipowej, ale jego pomnikiem na
pewno będzie bezcenne dziedzictwo książek i wiedzy, którą
zaszczepił w młodym pokoleniu.
Nie całkiem umarł, a pamięć
o jego osobie będzie trwać.
Choć będzie nam go brakowało,
wierzymy, że przebywa po lepszej stronie życia i ufamy, że
jest szczęśliwy.

cjatywę przyjęcia Europejskiego
filaru praw socjalnych. Jednocześnie partnerzy społeczni postanowili zaapelować o jak najszybsze sformułowanie przez
rząd stanowiska w tej sprawie.
W
ocenie przedstawicieli
NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ,
filar stanowi szansę na budowanie rzeczywistego wymiaru społecznego integracji europejskiej.
Jest to tym bardziej ważne, że
może przyczynić się do przywrócenia zaufania obywateli do instytucji UE. W tym miejscu warto
wskazać na słowa Marianne
Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych,
umiejętności i mobilności pracowników, która podkreśla dzięki Europejskiemu filarowi
praw socjalnych mamy plan
działania na rzecz dobrze funkcjonujących i sprawiedliwych
rynków pracy, które są dostosowane do XXI w. Chcielibyśmy,
aby Parlament, Rada i Komisja

wspólnie go ogłosiły na Szczycie Społecznym w Göteborgu
w dniu 17 listopada 2017 r.
Dla Polski wyjątkową wartość
mają zapisy Europejskiego filaru
praw socjalnych dotyczące dialogu społecznego i zaangażowania pracowników. Ważne jest
aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia -– gdzie podkreśla
się, że każdy ma prawo do
otrzymania wsparcia w odniesieniu do poszukiwania pracy,
szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego. Istotne jest założenie, że pracownicy mają prawo do
godziwego wynagrodzenia zapewniającego godne warunki życia. Cenne są zapisy o zdrowiu, bezpiecz-

Tomasz Kupczyk

nym odpowiednio dostosowanym środowisku pracy oraz
o ochronie danych – podkreślenie, iż pracownicy mają prawo do
środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych.
Źródło: www.tysol.pl
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Pikieta pracowników
Sądów
10 października sądy w całej
Polsce zostały oflagowane.
W tym dniu pracownicy sądownictwa
pikietowali
również
przed Sejmem. Domagają się
uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie zwiększenia
środków na wynagrodzenia dla
tej grupy zawodowej.
W pikiecie przed Sejmem
wzięło udział ok. 100 osób. –
To była spontaniczna akcja.
Chcieliśmy zasygnalizować posłom, którzy decydują o kształcie przyszłorocznego budżetu,
że sytuacja finansowa pracowników sądów jest bardzo trudna. Jeśli nie wezmą tego pod
uwagę, jesteśmy przygotowani
na przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa.
Jak wynika z informacji
związkowców - pracowników
sądownictwa 10 października
w całym kraju oflagowanych
zostało ponad 100 sądów.
Część pracowników przyszła
też do pracy w specjalnych koszulkach, nawiązujących do
protestu. – Prezesi części sądów nie wyrazili zgody na wywieszenie na budynkach związkowych flag. Niektórzy nie podali żadnego uzasadnienia tej
odmowy. To bardzo przykre, że
te osoby nie tylko nie dostrzegają problemów ludzi, z którymi
pracują na co dzień, ale jeszcze utrudniają im walkę o wyżGłos związkowca 37/2017

sze wynagrodzenia – mówi
przewodnicząca „S” pracowników sądownictwa.
Od kilku tygodni członkowie
sądowniczej Solidarności przesyłają na skrzynki mailowe parlamentarzystów apel w sprawie
podwyżek płac oraz raport obrazujący rzeczywisty poziom
wynagrodzeń pracowników sądów niebędących sędziami. Od
tygodnia spotykają się osobiście z parlamentarzystami. –
Problem dotyczy 35 tys. urzędników sądowych, asystentów
sędziów i pracowników obsługi.
Choć w mediach powtarza się,
że średnie zarobki w sądach
przekraczają 4 tys. zł brutto, na
takie pieniądze może liczyć zaledwie 5 proc. pracowników,
którzy nie są sędziami. Pozostali zarabiają znacznie mniej,
a ich pensje od lat stoją w miejscu – mówi Edyta Odyjas.
Wynagrodzenia
pracowników sądów były zamrożone
przez 8 kolejnych lat od 2008
roku. W 2016 i 2017 roku nieznacznie zwiększono fundusz
płac w sądownictwie, ale nie
oznacza to, że wszyscy pracownicy dostali podwyżki. Jak
zaznaczają związkowcy, dodatkowe środki zostały przeznaczone głównie na niwelowanie
dysproporcji płacowych pomiędzy osobami zatrudnionymi na
tych samych stanowiskach.
W efekcie ok. 40 proc. pracowników sądów od 10 lat nie miało
żadnej podwyżki.
Związkowcy alarmują, że
z powodu niskich wynagrodzeń,
coraz większa liczba pracowników sądów rezygnuje z pracy
i szuka innego, lepiej płatnegozajęcia. Tylko w ciągu ostatnich

3 lat z sądów odeszło ponad
17 tys. asystentów sędziów,
urzędników i pracowników obsługi. Liczba ta nie uwzględnia
odejść na emerytury. – Jeśli
ten niebezpieczny proces nie
zostanie powstrzymany, zamiast zapowiadanej przez rządzących reformy sądów, będziemy mieli do czynienia z ich
paraliżem – zaznacza Edyta
Odyjas.

Bogdanka będzie
dostarczać węgiel
puławskim Azotom
Surowiec za ponad 1 mln zł
planuje zakupić Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” od
Lubelskiego Węgla Bogdanka
do końca 2021 r. Spółki podpisały aneks do umowy na dostawę i sprzedaż węgla do puławskiej elektrociepłowni.
Aneks dotyczy ilości i cen
surowca, który ma zostać dostarczony do Puław w przyszłym roku. Firmy oszacowały
też wielkość dostaw na kolejne
lata, ale bez konkretnych kwot.
Szczegóły zostaną ustalone
w drodze negocjacji w kolejnych latach. Szacunkowa wartość umowy do 31 grudnia
2021 r. wynosi łącznie 1 095
mln zł netto.
„Węgiel dostarczany na
podstawie Aneksu przeznaczony jest dla zakładowej
elektrociepłowni spółki i nie
uwzględnia zapotrzebowania
związanego z planami budowy
nowego bloku węglowego” –
czytamy w komunikacie puławskich Azotów.
Źródło: kurierlubelski.pl
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