Oświatowa „Solidarność” żąda
odwołania minister Zalewskiej
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
Przed nami kolejna noc wielkiej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. To czas wiary,
nadziei, miłości i duchowego ciepła. Niech Dzieciątko Jezus przyniesie radość,
spokój i odpoczynek, a w nowym roku 2019 rozświetla swym niegasnącym
Światłem nasze codzienne drogi. Niech to będzie czas spełnionych marzeń i nadziei.
Zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym członkom, sympatykom
oraz przyjaciołom NSZZ „Solidarność” w imieniu podbeskidzkiej „Solidarności”
życzy
przewodniczący Zarządu Regionu

Marek Bogusz

CZAS OCZEKIWANIA
„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona /…/. Błogosławiona jest ta, która uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk, 1,
43 i 45)
Przytoczona powyżej pochwała Maryi wygłoszona przez Elżbietę skłania nas do refleksji także nad naszą wiarą. I to właśnie teraz,
w trwającym czasie oczekiwania.
Wiara Maryi charakteryzuje się przylgnięciem do Bożej obietnicy. Ona jest pewna tego,
czego Bóg od Niej oczekuje i tego, że On dotrzymuje raz danego słowa. Tajemnica Boża jest
dla Niej jeszcze utajona w tym małym Dziecięciu, które – jak wszystkie inne – mieści się w Jej
matczynym łonie. Przyjmując jednak wszystko
z ogromną wiarą, zaczęła osobiście się przekonywać, że Bóg zamierza zrealizować swoją
obietnicę. Dotyczy to także każdego z nas: jeżeli
nie będziemy wierzyli, nigdy nie doświadczymy
tego, w jaki sposób Boży dar, zresztą w sposób
tajemniczy, przyjmuje określoną postać także
w nas samych.
Wiara Maryi uobecnia się także w Jej wędrówce do Elżbiety. Była to podróż realizowana
z wielkim pośpiechem. Maryja wybrała się do

swojej krewnej, która znajdowała się w potrzebie – jak się powszechnie, i zresztą słusznie,
uważa – ale wybrała się także w podróż podjętą
celem pochylenia się nad tym, co Bóg czyni wobec innych. Również i my winniśmy przypatrywać się i tej postawie, aby nauczyć się zdawać
sobie sprawę z tego, co Bóg działa w historii
innych ludzi. Jest to swoista wspólna propozycja
dwóch niewiast, Maryi i Elżbiety, która dzisiaj
jest skierowana do nas: obie potrafią mówić do
siebie o tym, co Bóg aktualnie w nich dokonuje. Żadna nie mówi o sobie, każda mówi o tej
drugiej lub też o tym, co Bóg uczynił. A efekt?
Osiągnięcie apogeum uwielbienia, co zostaje
wypowiedziane we wspaniałym Magnificat.
Wiara Maryi wzywa nas do wejścia w klimat ludzi ubogich w Panu, to znaczy pokornych
i prostych, którzy całą swoją nadzieję pokładają
w Bogu i potrafią dostrzec to, czego On dokonuje.
Niech spotkanie przy stole wigilijnym w naszych rodzinach będzie okazją do wzajemnego
przebaczenia i darowania sobie win, aby przełamanie się opłatkiem nie było tylko pustym gestem.
ks. Zbigniew Powada,
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

W ubiegłym tygodniu w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się uroczystość odsłonięcia
i poświęcenia tablicy, upamiętniającej niepodległościową działalność Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i „Solidarności”.
Inicjatorem ufundowania tej tablicy było bielskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej,
a uroczystość jej odsłonięcia wpisana została
w lokalny program obchodów setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. W uroczystości obok
związków kombatanckich, reprezentacji samorządów lokalnych i szkół wzięli też udział przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności”: delegacja
Zarządu Regionu Podbeskidzie oraz związkowcy
z komisji „Solidarności” czechowickiej spółki
Lotos Terminale ze swym sztandarem.
– Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne
i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność” – trzy organizacje, które miały te
same korzenie, te same ideały i dążyły do tego
samego celu: niepodległości naszej ojczyzny
– napisał do uczestników uroczystości prezes
Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
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W poniedziałek 10 grudnia oświatowa „Solidarność” zorganizowała w całej Polsce konferencje prasowe, w trakcie których związkowcy
informowali o obecnej sytuacji w polskich szkołach oraz o powodach żądania odwołania Anny
Zalewskiej z funkcji ministra edukacji.
– Od wielu miesięcy domagamy się od premiera odwołania minister Anny Zalewskiej.
Nasze środowisko utraciło do niej zaufanie.
Pozorowanie dialogu ze związkami zawodowymi, narastające niezadowolenie nauczycieli,
wciąż pogarszające się warunki pracy i płacy
– to wszystko było powodem naszej wrześniowej akcji protestacyjnej przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
Od tamtego czasu jednak nic się nie zmieniło
– mówi przewodnicząca podbeskidzkiej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Jadwiga Utecht-Nolbrzak. Podkreśla, że nauczyciele mają coraz więcej obciążeń a coraz mniej
zarabiają. Na dowód pokazuje nauczycielskie
odcinki płac, zbierane obecnie w szkołach –
najczęściej widać na nich kwoty rzędu 26002700 zł „na rękę”. To są pobory z wszystkimi
dodatkami „najlepiej” opłacanych nauczycieli
dyplomowanych z wieloletnim stażem pracy! –
Jesteśmy na szarym końcu listy wynagrodzeń
osób, legitymujących się wyższym wykształce-

niem, z wciąż podnoszonymi kwalifikacjami –
podkreśla Jadwiga Utecht-Nolbrzak.
Działacze oświatowej „Solidarności” podczas konferencji w całej Polsce omawiali główne zarzuty wobec minister Anny Zalewskiej,
wśród których znalazły się przede wszystkim:
 brak godnych podwyżek wynagrodzeń
dla nauczycieli,
 niedotrzymanie obietnicy wprowadzenia
zmian w systemie finansowania zadań oświatowych i systemie wynagradzania,
 wydłużenie ścieżki awansu zawodowego,
 wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla
nauczycieli, przepisów dotyczących oceny
pracy nauczyciela,
 niezlikwidowanie godzin karcianych,
 nieprzywrócenie uprawnienia do wcześniejszej emerytury,
 prowadzenie pozorowanego dialogu ze
związkami zawodowymi,
 wzrost biurokracji.
Związkowcy zamierzają teraz skonsultować
swoje postulaty z posłami, a także premierem
Morawieckim. W lutym podejmą decyzję o dalszych krokach. Jeżeli minister Zalewska podejmie konstruktywny dialog z przedstawicielami
nauczycieli, zapowiadają, że są skłonni cofnąć
tzw. wotum nieufności dla niej.

ROŚNIE NIEZADOWOLENIE
Powiększające się dysproporcje wynagrodzeń w budżetówce, brak realizacji obietnic
wyborczych w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodu i kwot progów podatkowych,
osłabienie dialogu społecznego i pomijanie
związków zawodowych w procesie konsultacji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych
cen energii i niejasne deklaracje wprowadzenia rekompensat dla odbiorców indywidualnych, to główne powody planowanych przez
„Solidarność” protestów, o ile rząd nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy
w stanowisku, które 11 grudnia przyjęła obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność”. Poniżej publikujemy obszerne
fragmenty tego dokumentu.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie
całych grup zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem
środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych
urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa
się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej
zarabiających czy też nierównomierny wzrost
płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.
Dodatkowo, niepewność co do przyszłych
cen energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat
wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych
pogłębiają frustrację.
Koniecznym staje się wzrost kwot progów
dochodowych uprawniających do wypłaty
świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych

uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.
Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych
w kampanii wyborczej 2015 roku w zakresie
wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych
kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych,
waloryzacji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie
pracy, szczególnie dot. czasu pracy i okresu
rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony
Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
Następuje osłabienie dialogu społecznego
poprzez pomijanie związków zawodowych
w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez
organy państwa w zakresie oczekiwania na
opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony
rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.
Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kierowane wystąpienia
nie ma w większości żadnej odpowiedzi (…).
W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących przed gospodarką, Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do
podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu
z reprezentatywną stroną społeczną (…).
Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego
i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia
działań protestacyjnych (…).
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Pełny tekst stanowiska znaleźć można na
stronie internetowej: www.solidarnosc.org.pl/
bbial/)

