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100 DNI W EDUKACJI
ZNP: 100 dni w edukacji
Pierwsze 100 dni rządu. Dlaczego to nie są dobre zmiany?
Podsumowanie ZNP.
Zmiany, już wcielone w życie i te zapowiadane przez przedstawicieli rządu, dotyczą dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży
oraz ich rodzin, nauczycieli i pracowników oświaty, a także przedstawicieli organów prowadzących przedszkola i szkoły w całej
Polsce, czyli milionów Polaków. Niektóre z nich wywołują wiele
negatywnych emocji wśród rodziców i pracowników oświaty, a
atmosfera niepewności nie sprzyja budowaniu społecznego porozumienia. Wg ZNP , nie są to dobre zmiany ponieważ:

subwencja oświatowa nie rośnie adekwatnie do potrzeb,

wycofanie sześciolatków ze szkół to krok wstecz,

likwidacja gimnazjów może doprowadzić do demontażu
systemu edukacji,

tzw. godziny karciane znikają, ale pojawi się wolna amerykanka.
Subwencja za mała
Śladowy wzrost nakładów państwa w zakresie oświaty i wychowania nie zabezpiecza finansowania zadań oświatowych w sposób
umożliwiający zagwarantowanie prawidłowej ich realizacji.
Związek rozpoczął kampanię mającą na celu zmianę finansowania
wynagrodzeń nauczycielskich, ponieważ subwencja oświatowa
przekazywana do samorządów zaspokaja ich potrzeby w zakresie
nauczycielskich pensji jedynie na poziomie 80 procent. To kwota
niewystarczająca (co roku samorządy dokładają ponad 8 mld zł).
Już wkrótce Związek rozpocznie zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem zakładającym zmianę finansowania wynagrodzeń
nauczycielskich z subwencji oświatowej na dotację celową. Takie
rozwiązanie zdejmie z jednostek samorządu terytorialnego ciężar
finansowania wynagrodzeń nauczycieli.

edukacji przedszkolnej. Zamyka drogę do lepszego wyrównywania
szans edukacyjnych.
Skutkiem wprowadzonych zmian będzie pogorszenie jakości edukacji, ponieważ wycofanie reformy oznacza zmniejszenie subwencji oświatowej o ok. 1,6 mld zł, spadek zatrudnienia pracowników
oświaty, brak miejsc w przedszkolach dla dzieci trzyletnich, „pusty" rocznik w szkołach i tworzenie łączonych klas, drugoroczność
„na żądanie".
Los gimnazjów wciąż niepewny
Od listopada 2015 r. Związek prowadzi akcję „Razem dla gimnazjów!", polegającą na zbieraniu podpisów „za utrzymaniem stabilizacji w oświacie". Wg ZNP, likwidacja gimnazjów:
- nie rozwiąże istniejących problemów wychowawczych, lecz
stanie się źródłem kolejnych. Gimnazja trzeba wspierać m.in.
poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej
licznych klas;

spowoduje zwolnienia w oświacie. Jak wynika z ankiety
przeprowadzonej przez ZNP, aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie
będzie dla nich pracy w podstawówce lub liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy;

wygeneruje dodatkowe koszty związane m.in. z przygotowaniem szkół, wprowadzeniem nowych programów i podręczników, opracowaniem nowego systemu egzaminów
zewnętrznych;

wprowadzi chaos organizacyjny.
Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów.
Wg międzynarodowego badania PISA2012 nastąpiła znacząca
poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech
obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Wg ZNP, pomysł „wyrzucenia" szkół
gimnazjalnych z obecnej struktury szkolnictwa jest merytorycznie
nieuzasadniony. Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować!
Związek wciąż zbiera podpisy w obronie gimnazjów na stronie
petycje.znp.edu.pl
Godziny karciane znikają, ale pojawi się wolna amerykanka
Nowelizacja Karty Nauczyciela znosi ewidencję tzw. godzin karcianych, ale nie likwiduje dodatkowych godzin.
Nowela zakłada, że nauczyciele będą prowadzić zajęcia odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami
podjętymi przez dyrektora szkoły. Te godziny pracy nie będą
rejestrowane.W konsekwencji niektórzy nauczyciele nie będą
prowadzić takich zajęć wcale, a inni zaś mogą ich prowadzić nawet
więcej, niż obecnie, nawet do 22 godzin tygodniowo w ramach 40godzinnego czasu pracy. Obawy ZNP pokrywają się z opinią
prawną Biura Analiz Sejmowych.

Wycofanie sześciolatków ze szkół to krok wstecz
Związek negatywnie ocenia podwyższenie wieku obowiązku
szkolnego. Ta decyzja zmniejszy szanse polskich dzieci na sukces
edukacyjny. Niweczy wysiłek, jaki w ostatnich latach gminy włożyły w przystosowanie szkół podstawowych i upowszechnienie

Posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień
publicznych RDS
W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się drugie
posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. W trakcie Zespołu

przedstawiono stan prac nad nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych przystosowującej jej treść do wymogów Dyrektywy unijnej, co powinno nastąpić do 18 kwietnia br. Ministerstwo
Rozwoju, po przeprowadzeniu w dniach 11-12 lutego br. konferencji uzgodnieniowej, podczas której omówiono uwagi zgłoszone
przez resorty i partnerów społecznych uwagi do projektu ustawy,
przygotowuje nową wersję dokumentu tak, by móc ją przedłożyć
Radzie Ministrów. Po dyskusji, członkowie Doraźnego Zespołu
zdecydowali się podtrzymać negatywne stanowisko w sprawie
regulowania w tym projekcie ustawy instytucji in-house, wskazali
na potrzebę szerszej dyskusji w tym zakresie, której efekty będą
mogły być podstawą do przygotowania nowego prawa. Podkreślono ryzyka związane z obecnym kształtem projektu w obszarze inhouse ustawy oraz ich negatywny wpływ na działania zmierzające
do ucywilizowania rynku zamówień publicznych i szerzej rynku
pracy, poprzez wprowadzenie obowiązkowego zatrudniania na
umowę o pracę, jeśli w ramach zamówienia będą realizowane
czynności wypełniające wymogi wynikające z Kodeksu Pracy
Warto dodać, że w sprawie projektu zmieniającej ustawę - Prawo
zamówień publicznych, w tym instytucji in-house wypowiedziała
się także Rada Dialogu Społecznego - na posiedzeniu plenarnym
Rady, 18 kwietnia br. przyjęto uchwałę strony pracowników i
pracodawców w tej sprawie. Z uchwałą można zapoznać się tutaj:
Doraźny Zespół rozpatrzył też informację przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania prawa zamówień publicznych. Członkowie Zespołu omówili oczekiwania i wyzwania stawiane nowemu prawu zamówień publicznych z odniesieniu do
sektora ochrony zdrowia. Reprezentujący Ministerstwo Zdrowia
przedstawiciele z Zakładu Zamówień Publicznych MZ oraz Departamentu Dialogu Społecznego MZ wskazali, że w pracach nad
nowym prawem zamówień publicznych w ochronie zdrowia resort
zaproponuje kilka dodatkowych wyłączeń spod ustawy m.in. w
zakresie zakupów dokonywanych przez podmioty lecznicze z
rezerw strategicznych (produkty z terminami ważności) jak też
wobec podmiotów leczniczych prowadzonych przez uczelnie
medyczne. Uporządkowane też zostaną przepisy związane z dotychczasowym praktycznym stosowaniem ustawy w zakresie rozstrzygania sporów w obszarze zamówień publicznych i doprecyzowania instancji sądowej. Wskazano także, że klauzule społeczne
w ostatnim czasie były wdrażane w ponad 32% postępowań zamówień publicznych w ochronie zdrowia.
Przedstawiciele OPZZ podkreślili, że sektor zdrowia ma swoją
specyfikę, bowiem szereg segmentów jest wyłącznych spod funkcjonowania ustawy – Prawo zamówień publicznych odnoszących
się np. do zawierania umów przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, wyboru realizatorów programów zdrowotnych czy zawierania umów o udzielnie świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych (tutaj kontraktowanie
przez NFZ). Wyłączenia wynikają z ustaw regulujących obszar
ochrony zdrowia m.in. ustawy o działalności leczniczej czy ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Stąd - Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie głównie do niektórych postępowań zamówień na leki, wyroby
medyczne, sprzęt czy inwestycje na każdym szczeblu, a także do
usług outsourcingowych działających na rzecz placówek.
Wskazaliśmy, że w praktyce w ochronie zdrowia stosowanie dodatkowych, innych niż cena kryteriów nie jest zasadą, ale niestety
wyjątkiem. Stąd warto byłoby się zastanowić i promować inne
pozacenowe kryteria ofert o zamówienia publiczne w ochronie
zdrowia – jednym z istotniejszych jest jakość. Jakość usług, wyrobów medycznych i jakość sprzętu medycznego to determinanty do
których należałoby dążyć i je wdrażać w praktycznych postępowaniach. Podkreślono przeszkodę, podrażającą koszt oferty na zamówienia publiczne, jakim jest brak zerowej stawki VAT na sprzęt
czy wyroby medyczne. Ważne jest także promowanie u podwykonawców działających na rynku medycznym zawierania umów o
pracę i włączenia klauzul społecznych do praktyki. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę na działalność edukacyjną zarówno po
stronie zamawiających jak i realizatorów zamówień w celu odejścia od traktowania ceny jako najważniejszego kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty. W tak wrażliwym sektorze jak ochrona
zdrowia ma to szczególne znaczenie, bo służy pacjentom. Promowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych powinno być

jednym z narzędzi tej edukacji. Poruszona także została kwestia
obiektywnych kryteriów po stronie zamawiających w kontekście
przestrzegania praw pacjenta.
Większość członków zespołu podzieliło wnioski zgłoszone przez
OPZZ.
Zespół na kolejnych posiedzeniach, prócz spraw bieżących, zajmie
się analizą sytuacji związanej ze stosowaniem przepisów prawa
zamówień publicznych w sektorze obronnym a następnie w infrastrukturze.
OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Zbigniew Kaniewski z
Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego, Jakub Kus ze Związku
Zawodowego „Budowlani" oraz Renata Górna z Zespołu Polityki
Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ i Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.
(KP, RG)

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
23 lutego, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obradowała Rada Rynku Pracy pod kierownictwem Wiesławy Taranowskiej. Przyjęto plan działania na 2016 r.
Rada zapoznała się z informacjami na temat zatrudniania cudzoziemców w ramach procedury oświadczeniowej oraz o działalności
wojewódzkich rad rynku pracy w 2015 roku.
Omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach
przedemerytalnych.
Mówiono także o europejskich dniach pracodawców (4-15.04.2016
r.), organizowanych w ramach sieci Europejskich Publicznych
Służb Zatrudnienia i wydatkowaniu środków z rezerwy Krajowego
Funduszu Szkoleniowego.
W posiedzeniu Rady uczestniczyła minister Elżbieta Rafalska.
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XIII kongres portugalskiej centrali związkowej
CGTP-IN
W portugalskiej Almadzie nieopodal Lizbony pod hasłem “Prawa
w miejscu pracy – Suwerenność – Postęp społeczny” rozpoczął się
XIII kongres portugalskiej centrali związkowej CGTP-IN. Kongres
przyjął program CGTP-IN na nową kadencję i wybrał nowe władze. OPZZ reprezentował przewodniczący Jan Guz.

