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ZNP: NIE DLA CHAOSU W SZKOŁACH
Ogólnopolska pikieta ZNP

Punktualnie o godzinie 14.00 w stolicach wszystkich województw
oraz w Koszalinie rozpoczęła się ogólnopolska pikieta Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Dziesiątki tysięcy nauczycieli, rodziców, uczniów, przedstawicieli związków zawodowych innych
branż, organizacji społecznych i politycznych demonstrowało
przed siedzibami urzędów wojewódzkich.
Nauczyciele zgłaszali dwa podstawowe postulaty:
- wycofania projektowanych zmian w oświacie i przystąpienia do
rzeczywistej debaty o potrzebach polskiej edukacji poprzez określenie obszarów wymagających naprawy i wspólne, z wszystkim stronami, ustalenie kierunku zmian. Towarzyszyć temu powinno osiągnięcie porozumienia społecznego co do skali, zakresu i tempa
wprowadzania niezbędnych poprawek;
- zwiększenia nakładów na edukację, w tym 10% wzrostu płac nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku.
W Warszawie, na czele demonstracji stanął Sławomir Broniarz,
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poinformował manifestantów o porannych rozmowach z minister Zalewską .
W swoim wystąpieniu nawiązał do petycji ZNP, w której stwierdza
się m.in., że zmiany w edukacji przedstawione 16 września 2016 r.
przez minister edukacji Annę Zalewską w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999 i powrót do systemu
zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.
- My, jako pracownicy oświaty i rodzice, którym leży na sercu dobro
dzieci, nie możemy wyrazić na to zgody! Połączeni wspólną troską o
tworzenie jak najlepszych standardów programowych i organizacyjnych dla dobrej edukacji młodego pokolenia Polaków, opowiadamy
się za racjonalnym i odpowiedzialnym doskonaleniem systemu oświaty – deklarują
Głos zabrał Jan Guz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego (przypomnijmy, że ZNP jest największą organizacją członkowską konfederacji).
Powiedział, że OPZZ krytycznie i z oburzeniem odnosi się do narastającej niepewności i chaosu w edukacji. – Wynika to z pozorowanego dialogu rządu z największym branżowym związkiem zawodowym

w Polsce. To uderza w całą OPZZ- towską rodzinę związkową –
podkreślił Guz. – Jako członek Rady Dialogu Społecznego stwierdzam, że dialog w sprawie edukacji przestał mieć dla pani minister
jakiekolwiek znacznie! Guz przypomniał, że siłą pracowników jest
jedność związkowego działania kiedy zagrożone są prawa pracownicze, obywatelskie, demokracja i dialog społeczny. – Dlatego dziś
macie wsparcie od całego OPZZ- towskiego ruchu zawodowego.
Jesteśmy na manifestacjach w całym kraju bo należycie do wielkiej
związkowej rodziny – kontynuował.. – Zabrano, uśmieciowiono nam
już wiele miejsc pracy. Teraz jest zamach na edukację, a reformy
mają służyć głównie wymianie kadr – powiedział Guz. Przypomniał,
że edukacja młodzieży jest wielkim zbiorowym obowiązkiem, to
fundament naszego społeczeństwa, to od wychowawców zależy w
jakim kraju będziemy żyć w przyszłości. – Zatrzymajmy upadek w
edukacji i ciągłe pogarszanie się sytacji pracowników oświaty. Żądamy zwiększenia nakładów budżetowych na edukację i odmrożenia
wynagrodzeń nauczycieli i całej sfery budżetowej i ustalenia ich
zgodnie z prawem w Radzie Dialogu Społecznego. Apelujemy do
wszystkich, którzy popierają nasze postulaty. Chodźmy razem! –
zakończył przewodniczący OPZZ.
BP OPZZ

Światowy Dzień Godnej Pracy

Od 2008 roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych organizuje w dniu 7 października Światowy Dzień Godnej
Pracy (World Day of Decent Work). Jest to dzień mobilizacji całego
świata pracowniczego, walczącego o godną pracę.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Godnej Pracy odbywały się
pod hasłem „Koniec korporacyjnej zachłanności". Międzynarodowa
Konfederacja Związków Zawodowych podkreśla, że globalny model
łańcucha dostaw, który dominuje w gospodarce światowej, sprzyja
wyzyskowi i nierówności społecznej. Model ten z braku odpowiednich regulacji prowadzi do:
 niewolnictwa XXI wieku – nadmiernego, ponad ludzkie siły wykorzystywania pracowników przez przedsiębiorstwa,
w tym przez najbardziej znane marki,
 rażąco niskich płac, niebezpiecznych i niepewnych miejsc
pracy,
 ogromnego żniwa śmierci i obrażeń w miejscu pracy,



tłumienia praw pracowników do organizowania się i prowadzenia rokowań zbiorowych,
 podważania demokracji i podstawowych praw człowieka
 braku ochrony socjalnej dla zdecydowanej większości ludzi
na świecie.
Domagano się, aby władza w Polsce i na całym świecie była odpowiedzialna i wrażliwa na problemy społeczne, by reprezentowała
interesy nas wszystkich, nie tylko instytucji finansowych i nie tylko
najbogatszych. Była otwarta na dialog ze związkami zawodowymi i
zajmowała się realnymi problemami społecznymi. Praca na czarno,
samozatrudnienie, śmieciówki, pośrednicy wyzyskiwacze to standard
na polskim rynku pracy.

Z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy, Komisja Młodych OPZZ
wraz z teatrem Improwizacji „Pan Wigwam” zorganizowała happening uliczny w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Aktorzy w
krzywym zwierciadle zaprezentowali sytuacje dobrze znane z polskiej codzienności: zatrudnianie na umowy śmieciowe, niepłatne
nadgodziny, bezrobotnych i zorganizowanych pracowników, którzy
„nie dadzą sobie w kaszę dmuchać”. Członkowie Komisji rozmawiali z przechodniami o przysługujących im prawach, uświadamiali
czym jest godna praca i dlaczego warto o nią walczyć!

Rada Dialogu Społecznego oceni Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwana planem
Morawieckiego, była przedmiotem prac Zespołu problemowego
ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zespół, powołany uchwałą Nr 15 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września
2016 r., spotkał się na pierwszym posiedzeniu 6 października br.
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. A. Bączkowskiego. Jego zadaniem jest podjęcie prac nad wspólną opinią
strony pracowników i strony pracodawców do projektu strategii
oraz bieżące monitorowanie i ocena wdrażania strategii

W trakcie posiedzenia Jerzy Kwieciński, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawił szczegółowe informacje na temat
strategii. Zapewnił, że rząd nie przyjmie planu Morawieckiego do
czasu uzyskania opinii Rady Dialogu Społecznego. Następnie partnerzy społeczni ustalili harmonogram prac nad wypracowaniem ewentualnej wspólnej opinii. Prace, z uwagi na przewidywany termin
przyjęcia dokumentu przez rząd (koniec października/początek listopada br.), będą odbywały się w iście ekspresowym tempie. Już w tym
tygodniu planowane są autonomiczne spotkania strony pracowników
i pracodawców, które poprzedzą właściwe negocjacje nad końcową
opinią.
W posiedzeniu Zespołu uczestniczył Norbert Kusiak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ, który przedstawił wstępne stanowisko
OPZZ i wskazał na pozytywne i negatywne aspekty rządowego planu
dla pracowników. Odniósł się także do niespójności pomiędzy deklaracjami strony rządowej o gotowości prowadzenia dialogu społecznego ze wszystkimi podmiotami mogącymi poprawić jakość i efektywność strategii a podejmowanymi przez administrację publiczną
działaniami, m.in. w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Tak bowiem trzeba interpretować decyzję wicepremiera
Mateusza Morawieckiego o niepowołaniu przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych w skład nowo powstałego Zespołu
do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, o czym pisaliśmy tutaj. Zespół ten notabene ma
za zadanie wypracowywać rekomendacje dotyczące kierunków
wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w
odniesieniu do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W
toku dyskusji przedstawiciel OPZZ przekazał wiceministrowi Kwiecińskiemu pismo OPZZ skierowane do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wyrażające nasz protest wobec decyzji, które dyskryminują związki zawodowe.
(nq)

CGT gratuluje zwycięstwa polskim kobietom

W efekcie licznych zgromadzeń Polek, a zwłaszcza manifestacji i
strajkowi zorganizowanemu we wszystkich państwach, polski
parlament wycofał się w środę, 6 października, większością głosów z ustawy o całkowitym zakazie przerywania ciąży.
W całej Europie odbyło się wiele manifestacji solidarnościowych. Po
protestach w Hiszpanii, kobiety zmobilizowały się przeciwko skrajnej prawicy, fundamentalistom religijnym i przeciwnikom wolnego
wyboru, broniąc w demonstracjach swoich praw.
CGT jest zaniepokojone rosnącym zagrożeniem dla praw kobiet w
Europie i na świecie. Odmowa dostępu do antykoncepcji lub aborcji
ogranicza prawa do pracy i zmusza kobiety do pozostania w domu.
CGT jest zainteresowane wszystkimi inicjatywami solidarnościowymi z polskimi kobietami w walce o zmianę jednego z najbardziej
zacofanych praw w Europie, dopuszczającego aborcję w zaledwie
kilku przypadkach.
Piątek, 07 październik

