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Szanowny Pan Ryszard Proksa
Przewodn iczący or az Cz|onkowie Prezydium

KSOiW NSZZ,oSolidarność''

Przypominamy Panu Przewodniczącemu i Członkom Prezydium, że Sztab ProtestacyjnoStrajkowy KSOiW NSZZ "Solidarnośó" ustalił żądania - do trwających sporów zbiorowyóh podniesienia wynagro dzeń zasadticzych nauczycieli nie mniej niż 650 zł od stycznia 2Ol9r. i tŚon od
stycznia 2020 roku.

TE I TYLKO TE ZĄDANIA SĄ PODSTAWOWĄ DO NEGOCJACJI ZRZĄDEMI.
Przypominamy, że oświatowa"Solidarność"to ok. 70 tys. człottków, żądarrty zatem- wobec
grożącego strajku - jednoznaczne1o prezentowania naszych żądań przęz Pana Przewodniczącego w trwających do 20 marca - negocj acj ach z Rządem.
Przypominamy

i

stanowczo żądamy zdecydowanego reprezentowania naszych interesów

branzowych takZę przez Komisję Krajową.
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Proszę przestaÓ sprzecznymi informacjami: Oświadczeniem z I.03.20I9r,
i Komunikatem z Prezydium KSOiW z 7.03.2019r. wprowadzaó członków oświatowej,,S"

w błąd i wyhamowywać mobilizację nauczycieli do czynnego protestu. Weszliśmy w spory zbiorowe
i tę procedurę kontynuujemy.

TERAZ WALCZYMY O REALNĄ PODWYZKĘ nie mniej nż 650 zł od 1.01.2019r.
A NIE O ZMIANĘ SYSTEMU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI.
Wnikliwie obserwując dotychczasowe przedtużające się i nieskutęcznę dziaŁania liderów
KSOiW jesteśmyprzekonani,żePrezydium KSOiW działaw całkowitym oderwanhlodrzęczywistości
,,pokoju nauczycielskiego" i istotnych problemów nękających pracowników oświaty.Przestaliście się

identyfikować ze środowiskiem, które powinniście reprezentować.
Uważarrly, że już najwyższy czas, aby odpowiedział Pan sobie
Po czyjej Pan stoi stronie i czyje interesy reprezentuje?

i

nam członkom oświatowej ,,S":

Uważamy, że wę wszęlkich dziŃaniach zmierzających do poprawy sytuacji polskiej oświaty
jej
pracowników, wszystkie związki zawodowe powinny się jednoczyć ponad wszelkimi podziałarni
i
politycznymi. Dobro polskiej szkoŁy, uczniów i nauczycieli powinny być w tej sytuacji płorytetem.
Cią$e dzińania, w oderwaniu od innych, szkodzą zarówno nam, pracownikom szkóŁ,jak i samemu
związkowi NSZZ,,S olidamośó".

W imieniu MOZPO NSZZ,,Solidarność" w Olsztynie
przewodniczaca
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